
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo 7/7 
úterý 2.9. 

Co na vás čeká v dnešním čísle? 

Shrnutí Barumky na 10 stranách! 
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Barumka v číslech 
 

Počet závodních dnů: 8 
Počet etap: 2 
Počet RZ: 15 

Počet RZ na suchu: 9 
Počet RZ na vlhku: 3 

Počet RZ na morku: 3 
Počet servisů: 5 

 
Počet přihlášených posádek: 92 

Počet přihlášených posádek na shakedown: 66 
Počet posádek, které dokončili shakedown: 33 

Počet posádek, které dokončili 1. etapu: 28 
Počet posádek, které dokončili 2. etapu: 30 

Počet odstoupených posádek: 62 
Počet vozů ve třídě S2000: 42 

Počet vozů ve třídě N4: 21 
Počet vozů ve třídě S1600: 26 

Počet vozů ve třídě H: 3 
 

Počet fotek (vč. představení jezdců): 145 
Počet videí: 2 

Počet vydaných magazínů: 7 
Počet poskytnutých rozhovorů: 46 

 

 
Rozhovory s jezdci po celé Barumce 
 

Honza Vondra – Barumka byla skvěle připravená 

1. Jak se ti líbila Barumka z pořadatelského hlediska? Byl jsi s něčím nespokojen, nebo se ti 
naopak něco líbilo? 
Barumka se mi líbila moc. Byla skvěle připravená a vše od začátku fungovalo tak jak mělo a 
za to patří pořadatelům velký dík. 
 
2. Počasí bylo letos proměnlivé, vyhovovaly ti podmínky? 
Až na poslední rychlostku, kterou jsem musel odjet na médiích to bylo dobré a hodně mě to 
bavilo. 
 
3. Kdo byl tvým největším soupeřem? Vyšel jsi ze souboje vítězně? 
Největší soupeři pojedou až dnes, takže uvidíme jak dojedou. A po první etapě jsou 
největšími soupeři určitě Vláďa Kubini a Tomáš Karpfinger. 
 
4. Dařilo se ti na Barumce? Jsi spokojen se svým umístěním a splnil jsi své cíle? 
Uvidíme jak to dopadne, ale zatím jsem s postavením jak celkově tak ve třídě velmi spokojen 
a pomalu se můžeme chystat na poslední závod do Příbrami. 



Mira Krejčí – Počasí mě vyřadilo hned v 2. RZ 

1. Jak se ti líbila Barumka z pořadatelského hlediska? Byl jsi s něčím nespokojen, nebo se ti 
naopak něco líbilo? 
Pořadatelé ji zvládli perfektně. Magazín super, rozhovory taky. Vrchol sezony jak se sluší a 
patří . Velke díky.! 
 
2. Počasí bylo letos proměnlivé, vyhovovaly ti podmínky? 
Počasí mě vyřadilo hned v druhé RZ. Nepohlídali jsme si podmínky a vystartovali na slickách. 
v Druhé etapě už se dařilo na mokru víc než na suchu. 
 
3. Kdo byl tvým největším soupeřem? Vyšel jsi ze souboje vítězně? 
S tou penalizací soupeřů moc nebylo. Musel jsem hlídat sám sebe ať zbytečně netlačím a 
nebourám znovu. klobouk dolů přede všema, kteří dokončili bez SR ! :) 
 
4. Dařilo se ti na Barumce? Jsi spokojen se svým umístěním a splnil jsi své cíle? 
Spokojený určitě být nemůžu...Ke konci jsem měl dobré časy, ale 40 minut prostě nestáhnu. 
 
 

Ondřej Mattes – Jsem maximálně 
spokojen s výsledkem 

1. Jak se ti líbila Barumka z pořadatelského 
hlediska? Byl jsi s něčím nespokojen, nebo se 
ti naopak něco líbilo? 
Z pořadatelského hlediska určitě povedená 
soutěž. Velké plus za magazíny co během 
závodu vycházeli. 
 
2. Počasí bylo letos proměnlivé, vyhovovaly 
ti podmínky? 
Až na poslední rychlostku jsem byl na zdejší podmínky nakonec celkem dobře připraven. 
 
3. Kdo byl tvým největším soupeřem? Vyšel jsi ze souboje vítězně? 
V první etapě jsem udělal spoustu chyb a to mě vyřadilo ze všech souboju. Nakonec jsem 
celou druhou etapu jel vklidu, jelikož na soupeře v předu byla ztráta moc velká ale za mnou 
byla také dost velká mezera. 
 
4. Dařilo se ti na Barumce? Jsi spokojen se svým umístěním a splnil jsi své cíle? 
Před startem jsem si dal za cíl být mezi nejlepšími pěti 2WD a je z toho bedna, takže jsem 
maximálně spokojen s výsledkem. 
 
 

Vojtěch Šrein – Celou dobu jsme si mysleli, že nám počasí hraje do karet, ale… 

1. Jak se ti líbila Barumka z pořadatelského hlediska? Byl jsi s něčím nespokojen, nebo se ti 
naopak něco líbilo? 
Z pořadatelského hlediska to byla určitě špička, líbila se mi profesionalita a vřelý přístup s 
závodníkům, když budete pokračovat v nastoleném trendu, tak se určitě máme na co těšit!  
 



2. Počasí bylo letos proměnlivé, vyhovovaly ti podmínky? 
Celou dobu jsme si mysleli že nám počasí hraje do karet, ale bohužel právě počasí nás na 
předposlední Rz vytrestalo, ukloznutím ve vesnici a trefili jsme zastávku a to pro nás 
znamenalo konec, slibně rozjeté soutěže. 
 
 
3. Kdo byl tvým největším soupeřem? Vyšel jsi ze souboje vítězně? 
Největším soupeřem byli hlavně tratě a naše auto. Nedokázali jsme vyladit nastavení tak aby 
auto drželo na rozbitém povrchu, což znamenalo velikou ztrátu,.. a tenhle souboj jsme 
nakonec i prohráli. 
 
4. Dařilo se ti na Barumce? Jsi spokojen se svým umístěním a splnil jsi své cíle? 
Náš cíl byl dojet a pokud možno do první 10tky. Rozjeté to bylo slibně, dokonce na první 
5tku, bohužel cíl jsme nespatřili ale zkusili jsme novou techniku, máme co ladit, co zlepšovat 
a věřim že nás čas ještě přijde. =) 
 
 

Tomáš Hanák – Mám nejradši suchou trať 

1. Jak se ti líbila Barumka z pořadatelského hlediska? Byl jsi s něčím nespokojen, nebo se ti 
naopak něco líbilo? 
Z pořadatelského hlediska jsem naprosto spokojený, líbí se mi nově zavedené rozhovory. 
 
2. Počasí bylo letos proměnlivé, vyhovovaly ti podmínky? 
Ani ne, mám nejradši suchou trať. I když v druhé etapě mi to šlo i na vlhkém povrchu. 
 
3. Kdo byl tvým největším soupeřem? Vyšel jsi ze souboje vítězně? 
V první jsem na to nehleděl ale ve druhé etapě jsem sváděl souboj s Patrikem Vařekou ale to 
bylo spíš na RZ protože jsem měl na něj velkou ztrátu ale nakonec jsem to stáhl na méně než 
třetinu. Sice jsem celkově nevyšel vítězně ale měl jsem radost že jsem dokázal tak zabrat a 
přitom nehavarovat. 
 
4. Dařilo se ti na Barumce? Jsi spokojen se svým umístěním a splnil jsi své cíle? 
Spokojený jsem, cíl byl dojet a získat nějaké body a to se nám povedlo, tak že jsem spokojený 
a zase jsem byl o něco blíž té špičce. Děkuji moc za krásný turnaj. 
 
 

Ondřej Gabrhelík – Dařilo se mi, body budou z obou etap 

1. Jak se ti líbila Barumka z pořadatelského hlediska? Byl jsi s něčím nespokojen, nebo se ti 
naopak něco líbilo? 
Ahoj,ano líbila se mi moc. Pořadatelsky je to zvládlé na jedničku, jak průvodce tak magazíny a 
celkově fotogalerie, vše kolem. Smekám před týmem CRC. 
 
2. Počasí bylo letos proměnlivé, vyhovovaly ti podmínky? 
Počasí bylo velmi proměnlivé,tím pádem byla těžká volba pneu. O to jsme rádi víc, že jsme 
dojeli do cíle. Jinak mi mokro nevadí. 
 



3. Kdo byl tvým největším soupeřem? Vyšel jsi ze souboje vítězně? 
Někteří by se našli.Jelikož jsme se soustředili na umístění ve skupině, tak do 8 rz těch soubojů 
bylo dost.Bohužel pak přišlo zaváhání a museli jsme využít SR.V druhé etapě se rozhodovalo 
a myslím,že jsme z toho vyšli vítězně,jelikož jsme ve sk.na bedně. :-) 
 
4. Dařilo se ti na Barumce? Jsi spokojen se svým umístěním a splnil jsi své cíle? 
Ano dařilo body budou z obou etap a utečeme konkurenci.Umístění je fantastické. Cíl byl 
dojet bez SR, ten jsme nezvládli ale i přes to jsem jel hlavou a dovezl Imprezu do cíle.Takže 
díky moc a na Příbrami zabojuji.  
 

 
Výsledky shakedownu 
 
 
 
 
  



Výsledky 1. etapa 

 
 
 
 
 
 



Výsledky 2. etapa 

 
 
 
 



Celkové výsledky 

 
 
 
 
 
 



Shrnutí celého závodu 
Barumka 2014 je za námi. Letošní ročník byl jako každý rok velkým vrcholem sezóny, který 
s sebou nese plno nových rekordů, které můžete shlédnout na začátku magazínu. Největší 
rekordem je počet fotografií, číslo 145 je snad nejvyšší v historii celého Czech Rally Cupu a 
loňského RBR-Cupu MMČR a MČR. Pojďme už ale tedy rovnou k samotnému závodu. 
Vítězem se stal Tomáš Lessus, který si svým vítězstvím zajistil titul v šampionátu MMČR. 
Tomáši se začátek závodu moc nevydařil, ale využil havárií ostatních jezdců a v druhé půlce 
1. etapy se již zkalibroval a začal jezdit kvalitní časy. Tom tedy své tempo udržel a na druhé 
Lukáše Večeřu získal náskok 48 vteřin. Lukáš také předvedl velmi kvalitní výkon, i přes to, že 
závodil s dvojkolkou, dokázal se i přes obrovskou konkurenci probít až na právě stříbrné 
místo. Se ztrátou 2 minut dokončil soutěž Honza Vondra na Fiestě S2000. Protože je již 
dlouho po závodě přinášíme vám bohužel jen toto krátké shrnutí. Děkujeme všem za účast a 
těšíme za rok ve Zlíně!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Czech Rally Cup, Jan Šmerda 


