
                           
 
 
TISKOVÁ INFORMACE č. 3 
Kopná: Nabitý seznam přihlášených posádek 
 
Hvězdný seznam přihlášených posádek nabízí 25. ročník Vančík Rallysprint Kopná 
2019, který se pojede v okolí Slušovic a Podkopné Lhoty (12. - 13. dubna) a otevře 
domácí sezonu rallysprintů. Pořadatelský tým z Rallysprint Klubu v AČR v Podkopné 
Lhotě hlásí celkem 122 soutěžících včetně 23 účastníků republikového šampionátu 
historiků. Největší divácká lákadla? Sedmnáct vozů kategorie R5 a tři vozy 
specifikace WRC, na startu čtyřnásobný vítěz slušovického rallysprintu Tomáš 
Kostka, dále Antonín Tlusťák, Roman Odložilík, Martin Vlček, Jaromír Tarabus, 
Ondřej Bisaha  nebo Miroslav Jakeš! Takové lahůdky v nabitém seznamu 
přihlášených přinese úvodní podnik pětidílného seriálu Autoklub Rallysprint Série 
2019, Poháru 2+ a již zmíněného Mistrovství ČR v rally historických automobilů. 
 
Podobnou startovní listinu může Kopné závidět nejeden věhlasný závod v Evropě. O 
absolutní prvenství svedou souboj jezdci s nejnižšími startovními čísly. Největším 
favoritem je jednoznačně vítěz posledních čtyř odjetých ročníků Kopné Tomáš 
Kostka.  Čtyřiatřicetiletý domácí jezdec poveze startovní číslo 1  a pojede na voze 
Ford Fiesta RS WRC, když na sedadle spolujezdce usedne opět Ladislav Kučera. 
Podobně jako v loňském roce představí špičkový vůz Hyundai i20 WRC Antonín 
Tlusťák, který domácí soutěž na Kopné nikdy nevyhrál. Někdejší evropský šampion 
poveze startovní číslo 2 a od výhry v loňském ročníku slušovického rallysprintu ho 
dělilo necelých 35 vteřin. Startovní číslo 3 bude mít loňský vítěz Poháru 2+ Roman 
Odložilík (Škoda Fabia R5). Za volant mladoboleslavského speciálu dále usednou při 
svém letošním prvním startu Jaromír Tarabus, dvojice jezdců týmu Samohýl Škoda 
Team Miroslav Jakeš a Martin Březík.  Černým koněm soutěže může být talentovaný 
třiadvacetiletý  Mikolaj Marczyk, úřadující polský vicemistr jedoucí v barvách Škoda 
Polska Motorsport. S vozem specifikace WRC přijede na Moravu i Jaroslav 
Melichárek ze Slovenska (Ford Fiesta RS WRC). Po rozjetí na Valašské rally 
absolvují druhý start na korejském voze Hyundai I20 R5 Martin Vlček a Petr Trnovec. 
Silná enkláva jezdců se představí s vozem Ford Fiesta R5, na špičkový výsledek 
určitě pomýšlí Ondřej Bisaha, úřadující šampion European Rally Trophy – Central. 
Na fiestách dále pojedou Karel Trněný, Tomasz Kasperczyk z Polska, Gerald Riegler 
z Rakouska nebo talentovaný Erik Cais, pro něhož to bude premiéra ve voze 
kategorie R5. „S počtem přihlášených posádek jsme spokojeni. Vedle kvantity 
nabízí seznam přihlášených posádek značnou kvalitu. Zvučná jména z čela 
startovního pole jsou zárukou dramatického souboje na tratích rychlostních 
zkoušek. Příjemně nás překvapil i vysoký počet posádek z Polska,“ pověděl 
Josef Minařík, šéf organizačního výboru a ředitel rallysprintu. 
 



Fanoušci se mohou těšit na další „erpětky“, za volantem fiest se dále objeví Jiří 
Hanák a Slováci Vladimír Hanuš s Petrem Florkem. Fabie osedlají i Patrik Rujbr a 
David Tomek. O přízeň fanoušků se budou ucházet i nejrychlejší jezdci na 
produkčních vozech v rámci Poháru 2+ Pavel Ševčík, Adam Fabrika a Marek Vlček 
(všichni Mitsubishi Lancer EVO IX). Celkem se přihlásilo na Kopnou jedenáct 
zahraničních posádek, z dosud nezveřejněných jsou to například Poláci Arkadiusz 
Lechoszest (Škoda Fabia S2000), Lukasz Kabacinski (Ford Fiesta Proto) nebo 
Dariusz Polonski (Fiat 124 Abarth RGT).  
 
Zajímavé startovní pole se objeví v rámci úvodního podniku pětidílného seriálu 
Autoklub Rallysprint série. K největším favoritům v hodnocení kategorie dvoukolek 
patří Michal Horák, Lukáš Nekvapil (oba Opel Adam R2),  dále Josef Hartmann, Petr 
Zedník, Adam Březík, Jan Frei, Petr Lukašík, Pavel Mika, Milan Obadal (všichni 
Peugeot 208 R2) a Michal Srb (Citroën C2 R2).  Na Kopné začne své letošní 
zápolení sedmidílný značkový seriál XTG ADAM Cup 2019, když na úvodní podnik je 
přihlášeno je celkem osm vozů. K aspirantům na přední příčky patří Dominik 
Stříteský, David Štefan nebo Patrik Brtníček. Bude zajímavé sledovat pohárové 
měření i z pohledu Szymona Žarloka z Polska, který jede v rámci Poháru pořadatele. 
V Poháru mládeže se objeví Lukáš Krupička (Peugeot 208 R2).  
 
Slušovický rallysprint otevře osmidílný šampionát historických automobilů. Mezi 
třiadvaceti přihlášenými jsou největšími favority loňský vítěz Kopné a úřadující 
vicemistr Vlastimil Neumann (Ford Escort RS Cosworth), dále Martin Černý (Lada 
VFTS) a Petr Jurečka (Subaru Impreza 555). Kartami na čelních příčkách mohou 
zamíchat Aleš Jirátko (BMW 2002 Ti), Lumír Vyorálek, Pavel Karlík (oba Lada VFTS), 
Libor Kotrmon (Ford Escort RS Cosworth), Martin Kučera (BMW 318 iS) a další. 
V seznamu přihlášených najdeme ve vozovém parku například vozy Opel Kadett GSi, 
Mercedes-Benz 190 E nebo Volkswagen Golf GTi. „Podobně jako v loňském roce 
pojedou historické vozy na začátku startovního pole. Jsme rádi, že nám 
přihlásilo více historiků než v loňském roce. Právě přidělení šampionátu 
historických automobilů v rally byla naše podmínka pro opětovné pořádání 
Kopné před dvěma lety. Autoklub nám vyšel vstříc, pořadatel je v dnešní době 
rád za každé vozidlo na startu. Fanoušci se mají rozhodně na co těšit,“ uvedl 
Josef Minařík.   
 
25. Vančík Rallysprint Kopná 2019 startuje v sobotu 13. dubna v 9 hodin z náměstí 
Svobody ve Slušovicích, na soutěžní posádky čeká 198,20 km dlouhá trať, která 
obsahuje 7 rychlostních zkoušek na třech úsecích v celkové délce 69,21 km. V cíli 
soutěže se objeví první vůz na slušovickém náměstí v 16:18 hodin. Nejoblíbenější 
český rallysprint se započítává vedle rallysprintové série do Poháru 2+, dále do 
Mistrovství České republiky v rally historických automobilů 2019, zahraniční posádky 
budou zápolit i do hodnocení Poháru pořadatele a jedna posádka pojede v rámci 
Poháru mládeže.  
 
Další zpravodajský servis v rámci 25. Vančík Rallysprint Kopná 2019 přineseme v 
následujících tiskových zprávách. Uveřejněné budou na oficiální webové stránce 
www.rallysprintkopna.cz a na facebookovém profilu. 
 
 
Ve Slušovicích 6. dubna 2019                      Roman ORDELT 
                                                                         tiskový mluvčí 
                                                         25. Vančík Rallysprint Kopná 2019  


