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Na čele zuří bitva o pódium 
 
Po čtyřech rychlostních zkouškách jsme vyzpovídali soutěžní piloty při příjezdu do 
přeskupení před druhým závěrečným  servisem u dostihové dráhy ve Slušovicích. 
V absolutní klasifikaci vede s téměř půlminutovým náskokem domácí Tomáš Kostka. 
Za ním se odehrává velmi těsný souboj o obsazení stupňů vítězů mezi Polákem 
Grzybem, Martinem Vlčkem, Antonínem Tlusťákem a Filipem Marešem. Rozdíly jsou 
zatím v rozmezí několika desetin vteřiny. 
 
Mistrovství České republiky v rally historických automobilů: 
Vlastimil Neumann (Ford Escort RS Cosworth, startovní číslo 101): 
„Teď jsme trochu zrychlili, chtěli jsme se trochu svézt, abychom se srovnali 
s mladšími auty, ale pokud zůstanu koly na silnici, tak je to naše maximum. Je to 
těžké, ale skvělý sport.“ 
 
Petr Šimurda (Škoda 130 LR, startovní číslo 104): 
„Teď už nám spojka fungovala, takže dobré. Poslední RZ se nám líbila, škoda, že ji 
zastavili.“ 
 
 
A Sport Rallysprint série: 
Grzegorz Grzyb (Škoda Fabia R5, startovní číslo 1): „Ztratili jsme trochu času, ale 
jsme spokojení. Teď před čtvrtou RZ jsme chvilku čekali kvůli zdržení 
harmonogramu. Auto jede v pořádku, snažíme se zbytečně neriskovat. Jsou tady 
malé rozdíly, ale bojujeme o bednu. Bohužel Tomáš Kostka je tady nejlepší.“ 
 
Martin Koči (Škoda Fabia R5, startovní číslo 2): „Na výsledky se nesoustředíme, 
jsme tady kvůli testování auta, se kterým se musíme sžít před začátkem slovenského 
mistrovství. Je to pro nás první asfaltový závod letošní sezóny. “ 
 
Tomáš Kostka (Škoda Fabia R5, startovní číslo 3): „Budeme i nadále udržovat 
naše tempo a uvidíme, jak to dopadne.“ 
 
Łukazs Habaj (Ford Fiesta R5, startovní číslo 4): „Na čtvrté RZ jsme měli drobné 
technické problémy s autem. Museli jsme několikrát resetovat software. Ztratili jsme 
asi půl minuty nebo i víc a to nás vyřadilo z boje o přední příčky.“ 
 
Martin Vlček (Ford Fiesta R5, startovní číslo 5): „Nechápu to, mám pocit, že kluci 
vepředu snad přišli o rozum. Jedu úplně naplno a stejně některým nestačím.“ 
 
Antonín Tlusťák (Hyundai i20 WRC, startovní číslo 6): „Je to neskutečně 
vyrovnané. Kluci s R5 jedou neskutečně rychle, takový závod už dlouho nepamatuju. 
Všichni jedou úplně naplno a hodně se riskuje. Toto auto jede skvěle, jen škoda, že 
nemáme najeto víc kilometrů.“ 
 
Karel Trněný (Škoda Fabia WRC, startovní číslo 7): „Věděli jsme, že s tímto 
starším autem WRC to tady bude dost obtížné, zejména kvůli rozdílům mezi 
podvozkem tohoto auta a vozy kategorie R5.“ 
 



Zbigniew Gabryś (Ford Fiesta R5, startovní číslo 9): „Změnili jsme oproti ránu 
nastavení, ale v této konkurenci nemáme proti domácím jezdcům šanci, ale bojujeme 
dál.“ 
 
Miroslav Jakeš (Škoda Fabia S2000, startovní číslo 10): „Do těchto RZ jsme zvolili 
konečně gumy, které fungují a už je to lepší.“ 
 
Filip Mareš (Škoda Fabia R5, startovní číslo 11): „Našim cílem je udržovat 
nastavené tempo a nesnažíme se primárně bojovat o stupně vítězů. Zkoušíme různá 
nastavení, líbí se nám to a těšíme se na další pokračování.“ 
 
Patrik Rujbr (Škoda Fabia R5, startovní číslo 14): „Jedeme svoje maximum. 
Myslel jsem, že jsme lépe zvolili obutí než ráno, ale ke konci se nám gumy zase 
přehřívaly. “ 
 
Tomáš Pospíšilík (Škoda Fabia R5, startovní číslo 15): „Teď už je to lepší než 
ráno, protože jsme zvolili lepší pneumatiky. Jedeme více méně bez chyb a jsme 
spokojení.“ 
 
Martin Březík (Mitsubishi Lancer EVO IX, startovní číslo 16): „Jedeme si svoje 
tempo, na kluky vepředu stejně nemáme. Užíváme si suchou trať a krásné počasí.“ 
 
Michal Horák (Opel Adam R2, startovní číslo 26): „Já jsem rád, že vůbec jedu, 
hrozně mě bolí záda a doufám, že se do Vyškova dám do pořádku.“ 
 
Lukáš Nekvapil (Opel Adam R2, startovní číslo 27): „Dneska nám to vůbec nejde, 
nemůžeme se dostat do tempa, zkrátka všechno špatně.“ 
 
Marcel Svačina (Peugeot 208 R2, startovní číslo 28):  „Právě jsem se díval na 
výsledky a myslím, že je to velmi dobré. Ve dvoukolkách jsme druzí.“ 
 
Roland Stengg (Opel Adam R2, startovní číslo 30): „Teď už se do toho 
dostáváme, cítíme se v autě víc a víc v pohodě. Museli jsme na poslední RZ zastavit 
kvůli nehodě Petra Semeráda, ale všichni jsou v pořádku, takže je to dobré. V dalších 
RZ zkusíme zrychlit.“ 
 
 
Ve Slušovicích 7. dubna 2018       Evžen GARGULÁK, Veronika HÁBOVÁ   
                                                                       tiskové středisko 
                                                         24. Vančík Rallysprint Kopná 2018 
 
 


