
 

 

 

Na hraně jsem určitě nejel 
Startovní číslo: 8 

Jezdec: Tomáš Uher 

Vůz: Ford Fiesta S2000 

 

Celá sobota nám propršela, dost to klouzalo. 

Dělalo Vám to problémy, nebo Vám toto počasí 

vyhovovalo? 

   

Je pravda že podmínky byly hodně těžké, trať byla 

hodně mokrá ale tyhle podmínky mně seděly a 

myslím si, že se mě tenhle turnaj povedl. 

 

 

Nechal jste za sebou hodně vozů specifikace WRC. 

Jel jste na hraně nebo na takto mokré trati se síla 

WRC ztrácí? 

  

 Na hraně jsem určitě nejel, na začátku jsem si zvykal na podmínky a postupem času jsem 

začal zrychlovat, trať začala usychat a byl jsem si čím dál jistější, snažil jsem se jet bez chyb a 

myslím si že to je ten důvod že jsem před některými vozy WRC. 

 

Teď už jen čekáme na výsledky. Jste hodně napnutý? Myslíte, že by to mohlo vyjít na 

vítězství? Vaše časy jsou opravdu zajímavé 

   

Každou chvíli pozoruji výsledky jak kdo jede, zatím to vychází, uvidíme až všichni rychlí 

jezdci dojedou, pro mě je hlavně priorita třída S2000, v té bych chtěl vyhrát, pokud by to 

vyšlo na celkové vítězství tak bych byl samozřejmě velmi rád. 

 

Za dva týdny nás čeká Rally Šumava. V 

poháru MMČR 2013, nemáte zatím ani bod, 

protože jste nestartoval v Rakousku. Přivezete 

do jižních Čech zase Fiestu S2000, či něco 

jiného? Nebo ani start neplánujete? 

   

MMČR Bych chtěl absolvovat s Fiestou S1600, 

moc jsem toho sní zatím nenajezdil, uvidíme jestli 

mě tohle auto bude sedět, zatím se pořád 

rozhoduju mezi Fiestou S2000 a Fiestou S1600. 

 

Děkujeme za rozhovor 
        Nemáte za co, bylo mě potěšením. 

 

 

 



Vše jsem zkazil já 
Startovní číslo: 9 

Jezdec: Jan Šmerda 

Vůz: Ford Fiesta S2000 

 

Jak pro vás probíhal první podnik MČR 

Rally Vrchovina? 

 

Do prvního podniku jsme nevkročili zrovna 

pravou nohou. Už před závodem jsme měli 

obavy, auto nás zlobilo. Nakonec jsme Fiestu 

opravili, vše jsem zkazil já. Na první RZtě 

jsme brali zatáčku smykem, na vodě nám auto 

uklouzlo do škarpy, kde nás museli vytahovat diváci. Za to jim moc děkuji. V druhé RZtě 

jsem se dostal do tempa a šlo to docela dobře, poté jsem to ale rozjel na jedné rovince, 

neuposlechl jsem spolujezdec a přehlédl malou zatáčku, auto jelo rovně a na té vodě nešlo 

řídit. Vrazili jsme předkem do plotu, bylo to špatné. 

 

Jak se vám jelo v těchto podmínkách? které podmínky vám víc sedí? 

 

První RZ byla uklouzaná a jelo se špatně, na druhou už jsme si zvykli. Ale sucho je sucho. 

 

Ze zákulisí jsem slyšel že měníte techniku, co 

je na tom pravdy? 

 

Tohle je zatím o hvězdách. Z důvodu financí 

přemýšlíme o přesednutí do slabšího stroje. Z 

Rakouska jsme si dovezli 50 bodů ve skupině 

S2000 a nechceme o ně přijít. Bude těžké se 

rozhodnout. 

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně 

dobrých úspěchů v dalších závodech. 

 

Děkuji , snad se zadaří. 

 

 

 

Letos se Vrchovina povedla 
Startovní číslo: 16 

Jezdec: Jarda Teplý 

Vůz: Škoda Fabia S2000 

 

Z diváckého pohledu bylo vidět, že jste měl na trati potíže. Nevyhovovalo vám počasí 

nebo se nám to pouze zdálo? 

 



  Ano potíže jsem měl, toto počasí mě vážně 

nevyhovuje a raději jezdím na vlhku nebo na suchu, 

byli to hodně uklouzané RZ a hlavně když jsem na 3 

až 6 RZ obul omylem slicky, tyto RZ jsem musel 

jezdit hodně opatrně ale hlavně že se to všechno 

zvládlo. 

 

Závodíte s Fábií S2000, které je majitelem J. 

Šmerda, budete s tímto vozem dále závodit, nebo 

hodláte přesednou, či koupit vlastní? 

 

Fabii si pronajímám, toto auto se mně hodně líbí a hlavně se mě i dobře řídí. 

 

Jak hodnotíte Vrchovinu z vašeho pohledu? Byla pořadatelsky dobře zorganizována? 

 

Podle mě jsou všechny tyto závody v něčem výjimečné, 

A letos se Vrchovina povedla, i když nám počasí moc 

nepřálo, ale o tom přeci rally je ne? A pořadatelsky si 

myslím, že to bylo dobře zorganizované, já osobně proti 

tomu žádné výhrady nemám. 

 

Děkujeme za Váš čas 

 

Nemáte za co  

 

 

 

Poslední slova pořadatele 
 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným posádkám. Do závodu se registrovalo 

45 jezdců, z toho 38 projelo startovní rampou, což si myslím, že není zas tak špatný výkon. 
Gratulujeme Tomáši Uherovi, za jeho prvenství. Zároveň vás zveme na Šumavskou rally. Vozy 

specifikace WRC uvidíte na konci dubna v Lužických horách. 

 

 


