
                           
 

 
 
TISKOVÁ INFORMACE č. 10 
Ohlasy jezdců po 2. rychlostní zkoušce 
 
Úvodní dvě rychlostní zkoušky mají za sebou jezdci na 25. ročníku Vančík Rallysprint 
Kopná 2019. Jezdce trápí především počasí, když se dokonce na mokré a blátivé 
trati a rychlostní zkoušce Kameňák objevil rozbředlý sníh. 
 
Vlastimil Neumann (Ford Escort RS Cosworth, startovní číslo 101): 
„Je to zajímavé, co se týče počasí. První RZ klouzavá, Kameňák pak neskutečný, je 
tam sníh, led, namrzlý asfalt. Je to boj o přežití, ale všechno fugnuje na sto procent.“ 
 
Martin Černý (Lada VFTS, startovní číslo 102): 
„Podmínky na naše auto se zadním náhonem nejsou úplně ideální. Ale Kameňák byl 
nádherný, atmosféra super, sníh na stromech, krása. Jedeme pomalu. Uvidíme, co 
se stane, závod je dlouhý.“ 
 
Aleš Jirátko st. (BMW 2002 Ti, startovní číslo 105): 
„Náročné pro nás, neboť jsme půl roku nejeli. Hodně těžký začátek. Několikrát jsme 
se vyděsili, bohužel jsme se i jednou nevešli do zatáčky. Kameňák jsme celý odjeli 
na defektu, navíc jsem tam je poprvé.“ 
 
Antonín Tlusťák (Hyundai i20 WRC, startovní číslo 2): 
„Jsem spokojený, první kilometry na vodě s tímto autem, líbí se mi to. Inženýři 
nastavili auto super, je to zážitek.“ 
 
Roman Odložilík (Škoda Fabia R5, startovní číslo 3): 
„Jedeme pomaleji, protože to potřebuji jako test. Nebylo to úplně dobré, ale jinak to 
jde.“ 
 
Jaromír Tarabus (Škoda Fabia R5, startovni číslo 5): 
„Jedeme opatrným tempem. Uvidíme, jak to půjde dál. Na Kameňáku je vlhká cesta, 
ale jde to.“  
 
Miroslav Jakeš (Škoda Fabia R5, startovní číslo 7): 
„Pro nás je to dobré. Přijeli jsme testovat hlavně suché gumy, což nám počasí 
neumožňuje. Z barumky ale víme, že suché fungují. První RZ dobře, na druhé jsme 
mohli být rychlejší. Byli jsme moc opatrní, ale OK.“ 
 
 



Martin Březík (Škoda Fabia R5, startovní číslo 10): 
„Jsou to pěkné RZ, akorát na první jsem zkoušel brzdit levou nohou, což mi úplně 
nesedlo. Pak jsem šel na pravou zpět a už to šlo.“  
 
Karel Trněný (Ford Fiesta R5, startovní číslo 12): 
„Vzali jsme starší gumy, bohužel to byla špatná volba. Na první vložce to moc 
klouzalo, připadal jsem si jako v autoškole. Na druhé už to bylo lepší, tam  auto z 
kopce jelo pěkně.“  
 
Patrik Rujbr (Škoda Fabia R5, startovní číslo 15): 
„První RZ byla dobrá, tam jsme si to pohlídali, ale dvojka na sněhu a hrozně těžká. 
Jednou nám to tam ujelo, na tom čase je to vidět.“ 
 
Erik Cais (Ford Fiesta R5, startovní číslo 17): 
„Jedeme v novém autě. Moc to klouže, ale pomalu si zvykáme, baví nás to. 
Překvapilo mě, že jsem teď na dvojce byl nejrychlejší.“ 
 
David Tomek (Škoda Fabia R5, startovní číslo 18): 
„První dvě RZ v našem podání byly tragické. Mám k tomu asi velký respekt, brzy 
brzdíme, mám strach o auto. Musíme se do toho dostat.“ 
 
Jiří Hanák (Ford Fiesta R5, startovní číslo 19): 
„Čekali jsme trochu jiné počasí, ale musíme si na to zvyknout. To chladno je náročné, 
chce to trochu opatrnosti. Jsem sváteční jezdec, musím si dávat pozor.“ 
 
Vladimír Hanuš (Ford Fiesta R5, startovní číslo 21): 
„Je to pro mě více méně trénink. Zapršelo nám, sněží, na začátek sezony je to moc 
velký masakr. Jedeme pomalu, ale zrychlujeme.“  
 
Lukáš Nekvapil (Opel Adam R2, startovní číslo 26): 
„Jedeme dost vlažně. Na první RZ nám svítila žlutá vlajka, takže jsme zpomalili, tím 
jsme tu RZ prohráli.“  
 
Josef Hartmann (Peugeot 208 R2, startvní číslo 28): 
„Je to a začátek dost těžké. Z Kameňáku mám velký respekt, proto jsme nejeli zcela 
tak rychle, jak jsme chtěli.“ 
 
Petr Zedník (Peugeot 208 R2, startovní číslo 29): 
„S autem jsem najel před závodem asi tři kilometry. V tomto počasí musíme být 
opatrní, ale věřím, že se do toho dostaneme. Jsme maximálně spokojení.“  
 
Adam Březík (Peugeot 208 R2, startovní číslo 30): 
„Klouže to, je to sranda. Dívali jsme se na časy, je to dobré. Auto funguje.“ 
 
Jan Frei (Peugeot 208 R2, startovní číslo 31): 
„Mou chybou jsme byli na první RZ mimo trať. Dlouho jsme startovali auto, asi deset 
minut. Byl jsem moc rychlý, měl jsem jet na dvojku, dal jsem to na trojku. Druhá RZ 
už byla dobrá.“ 
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