
                 

   
 
 
TISKOVÁ INFORMACE č. 7 
Hlasy jezdců po 2. rychlostní zkoušce 
 
27. RENTOR Rallysprint Kopná 2022 odstartoval v sobotu dopoledne český 
šampionát jednodenních rallysprintů. Před vjezdem do kontroly přeskupení ve 
Slušovicích jsme zaznamenali následující ohlasy jezdců z čela startovního pole.    
 
 
Autoklub Rallysprint série v rally historických automobilů 2022:  
Jaroslav Vančík (BMW M3): „Učím se. Zvolili jsme měkké gumy, což pro začátek 
nebylo asi nejlíp, na Hvozdné to byl menší problém. Ještě jsem neviděl časy. 
 
Stanislav Budil (BMW 2002 TI): „Super RZ, krásné. Sice jsme asi obuli měkčí směs, 
než jsme chtěli, ale bavíme se. Kameňák byl rychlejší, Březová je klasika, kterou 
každý zná.“ 
 
Aleš Jirátko st. (BMW 2002 TI): „Tady polomrtvý jezdec (smích). RZ jsou nádherné 
a těžké. Auto nám funguje, kéž by to ještě nějakou dobu vydrželo. Jsme spokojeni, 
velká poklona soupeřům. Bohužel teď odpadl Martin Klepáč, měl problém s motorem 
na konci Kameňáku.“ 
 
Stéphane Scellier (BMW 325i): „První RZ komplikovaná, měli jsme nějaké problém 
s motorem. Druhá byla super. Trénujeme tady pro Barum rally. 
 
Vratislav Steuer (Škoda 130 LR): „RZ krásné, ale první se nám nepovedla. Měli 
jsme povolené plynové lanko, takže to moc nejelo. Po loňské nehodě na barumce se 
rozjíždím, nechci to zahodit, prý by to byla ostuda, říká spolujezdec. Rozjíždíme se, 
vyhovuje nám na to sucho.“ 
 
Roman Burget (Škoda 120 S Rally): „Jedeme poprvé na tomto autě, máme ho 
půjčené, takže se sžíváme. RZ jsou hezké, ale máme technický problém, teď jsme 
málem nevyjeli kopec, museli jsme dát jedničku. Problém s karburátorem nebo 
zapalováním.“ 



 
 
PIRELLI Rallysprint série 2022: 
Erik Cais (Ford Fiesta R5 MkII): „Kameňák mám velmi rád, šli jsme si to užít nejvíc, 
co to šlo. Březová je letiště od startu až do cíle, tam člověk málo kdy dá dvojku. To 
znamená, že tam jsem si jen hlídal to, abych auto ve vysokém tempu dotáhl do cíle. 
Teď se těšíme na erzetu Kopná.“ 
 
Adam Březík (Škoda Fabia R5): „Pojali jsme to jako svůj vlastní závod, natestovat 
pár věcí na Šumavu, o čemž svědčí i čas Erika, hned na úvod nám dal deset vteřin. 
Teď sice pomalu stahujeme, ale…“ 
 
Ondřej Bisaha (Hyundai i20 R5): „Úvod nic moc, hned první antikat, bum, máme 
ohnutý ráfek. Čekal jsem, jestli bude nebo nebude defekt. Teď jsme se snažili, tak 
jestli nebude s tou naší babičkou ani teď nějaký čas, tak to nemá smysl. Soutěž 
krásná, akorát pořád se jede do kopce, my máme koncepčně nejstarší auto, tak 
nemáme výkon. Vyhovuje nám cokoli, co snižuje výkon, takže klidně déšť.“ 
 
Martin Vlček (Hyundai i20 N Rally 2): „Dojmy jsou úžasné, musím poděkovat 
rodině Minaříků. Když už něco dělají, je to skvělý sprint. Vždy vědí, kam sáhnout pro 
dobré tratě. Kameňák opačně je skvělý.“ 
 
Vojtěch Štajf (Volkswagen Polo R5 GTi): „Mám za sebou nachlazení, takže kašlu, 
smrkám, je to těžší. Jsem rád, že máme suché počasí. Neznám to tady moc, jedeme 
na rozpis. Řekl bych, že jedeme dobře, třetí místo je asi maximum, na co můžeme 
pomýšlet. Mladí kluci to tam dávají úplně jinak.“ 
 
Jan Černý (Ford Fiesta Rally 3): „Udělali jsme krok dolů, co se týče vozu, ale zase 
jedeme mistrovství světa. Je to závod na vychytání detailů. Kopná je nádherný závod, 
první RZ jsem snad nikdy nejel, další dvě jsou klasika. Hezké počasí, dost lidí, jsem 
spokojený.“ 
 
Karel Trněný (Ford Fiesta R5): „Trochu jsem byl naštvaný, protože jsme nestihli 
časovku a dostali jsme deset vteřin penalizaci. Snažili jsme se tedy jet, ale bylo dost 
vytaháno. Druhá vložka byla dost motorová a my se starým fordem toho moc 
neuděláme.“ 
 
David Tomek (Škoda Fabia Rally2 Evo): „Jedním slovem tragédie, sedíme v tom 
po sedmi měsících, rozjíždíme se, moc si nevěřím. Časy tomu odpovídají, ale nechci 
to rozbít jako minule. Jsem rád za sucho. Kameňák je oproti loňsku mnohem těžší.“ 
 
Aleš Jirásek (Škoda Fabia R5): „Snažíme se začít opatrně, učíme se věci, co 
člověk neumí z okruhu. Dovedu si představit na úvod závodit na lehčích vložkách než 
Kameňák, ale jak se říká, těžko na bojišti, lehko na cvičišti.“ 
 
Jiří Hanák (Škoda Fabia Rally2 Evo): „Konečně vyšlo počasí, velmi oblíbený závod 
pro mě. V rámci mých možností jsou časy asi dobré. Ve sprintu jsou ty vložky asi 
nejtěžší, ale krásné.“ 
 
Vladimír Hanuš (Hyundai i20 R5): „Je to dost náročné, měli jsme dlouhou přestávku, 
takže těžko se do toho dostává. Měli jsme krizi na jedničce, jsme rádi, že jsme 
neskončili venku. Teď už to bylo dobré, časy se mi ale nezdají. Naše měření časů je 
jiné než ty, co se uvádějí. Jedeme bez chyb a rychle.“ 



 
Michal Horák (Škoda Fabia R5): „Z auta jsme nadšení, funguje jak má. Jedničku 
jsme pojali v klidu, na druhé RZ jsme chtěli zrychlit, ale probrzdil jsem vracák, pustil 
jsem si stěrače a rozhodil jsem se tím až do konce. Tím jsem dvojku pokazil, 
bohužel.“ 
 
Petr Zedník (Ford Fiesta R5 MkII): „Jsem spokojený nadmíru, líbí se mi to. Na to, 
že se učím s tímto autem, tak je to dobré.“ 
 
Petr Kačírek (Škoda Fabia R5): „Jede se mi krásně, akorát Kameňák jsem nikdy 
nejel. Jsem asi jediný tady, kdo jede na rozpis. Katovací zábrany jsou hodně do 
silnice, druhá část je dost vytahaná. Příští týden s tímto autem jede Šumavu Honza 
Talaš, takže ho musím dovést celé.“ 
 
Viktor Szabó (Škoda Fabia R5): „RZ se mi hodně líbí. Byl jsem tady jen v roce 2007, 
takže si to užívám. Auto je dokonalé, ale my už nejsme nejmladší, ale o to více nás 
to baví.“ 
 
Marek Vlček (Škoda Fabia Rally2 Evo): „Zatím se nám jede špatně, první RZ je pro 
nás moc těžká a ve druhé jsme udělali chybu, takže nic moc. Že je Kameňák opačně 
je jedno, je to stejné pro všechny.“ 
 
Jaromír Tarabus (Peugeot 208 Rally4): „Všechno v pohodě, žádný velký problém. 
Vezeme se, užíváme si to, paráda. Pořadí dvoukolek vedeme, takže všechno v 
pořádku.“ 
 
Martin Lehký (Ford Fiesta Rally4): „Je to super, můžeme zase závodit, takže je to 
nejlepší část života. Naše tempo zatím není takové, jaké bychom chtěli, ale je to 
těžké, rozbité. Skládáme reparát za loňský ročník, kde nám to na těžkém Kameňáku 
uteklo, měli jsme celkem těžkou bouračku. Možná i proto to je zatím takové při 
straně.“ 
 
Matěj Kamenec (Škoda Fabia Kit Car): „Jsem nadšený, nejlepší auto, ve kterém 
jsem seděl. Časy jsou skvělé, děláme si radost a jsem maximálně spokojen. Na 
Kameňáku je poměrně hodně štěrku. Nemáme na další průběh sezony žádný plán, 
tohle je nahodilá situace.“   
 
Daniel Polášek Ford Fiesta Rally4): „Trať jsme si postupně osahali, na Kameňáku 
bylo velké množství štěrku a měl jsem k tomu respekt. Na Březové jsme startovali na 
studených gumách, do poloviny erzety jsem si příliš nevěřil.“      
 
 
Další zpravodajský servis v rámci 27. Rentor Rallysprint Kopná 2022 přineseme v 
následujících tiskových zprávách. Uveřejněné budou na oficiální webové stránce 
www.rallysprintkopna.cz a na sociálních sítích facebook i instagram. 
 
 
Ve Slušovicích 30. dubna 2022                  Roman ORDELT                          
                                                                       tiskový mluvčí 
                                                   27. RENTOR Rallysprint Kopná 2022 


