
              
TISKOVÁ INFORMACE č. 12 
Ohlasy jezdců po 2. rychlostní zkoušce  
 
Před vjezdem do kontroly přeskupení ve Slušovicích jsme zaznamenali po úvodních 
dvou rychlostních zkouškách první ohlasy jezdců XXI. MIT METAL Rallysprint Kopná 
2013. Jednadvacátý ročník Kopné provází deštivé počasí, což výrazně ovlivnilo volbu 
pneumatik na úvodních rychlostních zkouškách. Zatímco první erzeta Kameňák byla 
pro špičku startovního pole ještě relativně suchá, druhý úsek s názvem Kopná již 
zkrápěl hustý déšť. Podle očekávání byl nejrychlejší na obou rychlostních zkouškách 
největší favorit soutěže Tomáš Kostka na voze Ford Fiesta RS WRC.  
 
Tomáš Kostka (Ford Fiesta RS WRC, startovní číslo 2):  
„Pro nás byl začátek zcela bez problémů. Zvolili jsme vhodnou volbu pneumatik. Auto 
funguje skvěle, uvidíme co bude dále.“  
 
Antonín Tlusťák (Mitsubishi Lancer WRC, startovní číslo 1): 
„Špatný začátek. Na úvodní erzetě jsem nechytli správné tempo, na druhé erzetě 
začalo pršet. Měl jsem obuté slicky, což bylo špatné řešení. V tomto počasí se jede 
velmi obtížně. Špatnou volbu gum jsme ztratili hodně vteřin. Nyní pojedeme 
jednoznačně na mokrých gumách, není jiná volba.“ 
 
Jaromír Tarabus (Škoda Fabia S2000, startovní číslo 3):  
„Na dvojce začalo pršet. Uvidíme, zatím je to o gumách a počasí je nevyzpytatelné. 
Zvolili jsme gumy do sucha s lehkým proříznutím, s dosaženým časem jsme 
spokojeni.“  
 
Roman Odložilík (Škoda Fabia S2000, startovní číslo 4): 
„Kopná je každoročně velmi těžká. Jsem zklamaný z počasí, neboť prší a prší. Včera 
bylo léto, dneska je pro změnu podzim, je mi to líto hlavně kvůli divákům. My jsme 
stihli alespoň přezout, nicméně poškodili jsme řízení o kámen. Zatím jsme průběžně 
na třetím místě  a musíme být spokojeni.“ 

 
Grzegorz Grzyb (Škoda Fabia S2000, startovní čílo 5):  
„Z našeho pohledu první erzeta, špatná volba pneumatik. Zvolili jsme media a pak 
začalo pršet. Na první erzetě jsme pár vteřin ztratili, ale věříme, že se budeme 
zlepšovat. Hustě prší, což je náročné, ale pro všechny stejné. Můžeme být ještě 
lepší.“ 
 
 
 



Jan Sýkora (Mitsubishi Lancer EVO IX R4, startovní číslo 6): 
„První rychlostka dopadla pro nás dobře, ale před druhou erzetou jsme uvařili brzdy. 
Před dvojkou jsme nestilhli přezout, přičemž jsme neměli v záloze špatné gumy. Na 
Kopné jsme museli více brzdit, člověk stojí více na brzdě a čas je horší.“ 
 
Matthias Kahle (Škoda Octavia WRC, startovní číslo 7): 
„Na první erzetě jsem vyletěl mimo trať, auto není zcela v pořádku. Hlásím velké 
problémy s řízením. Snad to opravíme.“ 
 
Miroslav Jakeš (Mitsubishi Lancer EVO IX, startovní číslo 8): 
„Vzhledem k počasí se nám jelo velmi dobře. Ráno jsme zvolili odvážně dvacítky 
tvrdé gumy a ještě se to dalo. Poté začalo pršet, dali jsme dopředu dvě media, 
naštěstí udrželi auto na cestě a jsme tady. Kopná bude těžká, pojedeme nyní na 
mokrých gumách a bude to pro všechny stejné.“ 
 
Jan Dohnal (Peugeot 207 S2000, startovní číslo 9): 
„Pomalu se rozjíždím, nemám příliš jistotu v autě a příliš si nevěřím. Nedaří se mi jet 
optimální tempo. Přišlo pár chyb, snad to bude postupně lepší s dalšími erzetami.“ 
 
Jaromír Tomaštík (Subaru Impreza WRC, startovní číslo 10): 
„Tak má vypadat rally, ale mně se to vůbec nelíbí. Měli jsme na Kameňáku 
zaházenou stopu, na dvojce začalo hustě pršet. Nešli mi stěrače, skoro nic jsem 
neviděl.“ 
 
Mariusz Malyszcycki (Mitsubishi Lancer EVO IX, startovní číslo 11): 
„Velmi těžké podmínky, je obtížné udržet auto na cestě.“  
 
Miroslav Plíhal (Škoda Octavia WRC, startovní číslo 12): 
„Kopná nám nikdy příliš nešla. Na zdejších technických tratích máme problémy 
udržet naše velké WRC na cestě. Naštěstí teď přijdou další erzety na široké cestě. 
Máme mokré gumy, čekali jsme, že začne pršet. Na Kameňáku bylo sucho, a tak 
jsme trochu ztratili.“ 
 
Karel Trněný (Škoda Fabia WRC, startovní číslo 14): 
„Obuli jsme měkký slick. Na prvním úseku to bylo výhodné, od druhé erzetě to bylo 
hodně nepříjemné a byl to boj, abychom zůstali na silnici, Zkrátka zatím žádný velký 
sportovní zážitek.“ 
 
Lumír Firla (Mitsubishi Lancer EVO IX, startovní číslo 15): 
„Jedeme opatrně, rozjíždíme se pomalu. Prozatím bez krizovek, držíme krok s 
s konkurencí a budeme se snažit uspět, co nejvíce.“ 
 
Ve Slušovicích 11. května 2013                                    Roman ORDELT 
                                                                                           tiskový mluvčí 
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