
 

Za Czech Rally Cup, Jan Houska a Jan Šmerda 

 
 
 
 
 

Tomáš Lessus nám odpověděl na pár otázek, k jeho vítězství v šampionátu 
MMČR 2014 v Czech Rally Cupu. 

 
Ahoj Tomáši,  
 
Jako nového mistra MMČR bych se tě chtěl zeptat, jak hodnotíš průběh celé soutěže a jak 
moc těžké bylo se stát mistrem? (Po jezdecké stránce) 
Těžké to právě ani nebylo, dá se říct, že mi to kluci nechali. Někdy to s mou výkonností bylo 
lepší a někdy horší, nikdy ale nebylo potřeba jet kvůli vítězství hranu, v mnoha případech 
stačilo jen dojet. Tím určitě nechci srážet konkurenci, je tu spousta šikovnějších kluků, jen to 
nedotáhli až do konce.  
 
V průběhu celé sezony si měl určitě nějaký 
krušný moment nebo celkově závod, u 
kterého ses opravdu zapotil. Řekni nám o 
některý z nich. Kde ti opravdu lepilo.  
Zapotil jsem se u každého závodu, který se 
jel v těch letních pařácích. Né vážně, 
nevzpomínám si na nic velkýho.  
 
Docela překvapivě si ovládl celou soutěž s 
vozem skupiny N4. Řekni nám něco o 
tomto voze a proč zrovna tento vůz je pro 
tebe nejsympatičtější?  
Po nějakých dvou letech ve třídě S2000 jsem chtěl zkusit sezonu v N4, rozhodoval jsem se 
mezi Evo9 a N14. Po pár testech jsem definitivně zvolil Subaru. Zdá se mi předvídatelnější, 
podařilo se mi i uplácat nějaký setup a teď není problém odjet cokoliv.  
 
Spoustu lidí by určitě zajímalo, jak takový mistr vypadá. Řekni nám něco málo o sobě. Je 
RBR čistě jen koníček, nebo máš v motorismu nějaké větší ambice?  
Nepocházím ze zámožné ani ze závodnické rodiny, takže rally jen jako divák, jednou bych si 
ale určitě chtěl splnit sen a odjet alespoň jeden závod. 
 
Jak bys ohodnotil pořadatele CRC a co bys chtěl do dalších sezón změnit?  
Pořadatelé si vedou skvěle, není co vytknout. Naopak je třeba chválit. Výborně poskládané 
závody, upozornění a harmonogramy na fb, fotky. To rozhodně zabere čas a já si toho cením. 
A jestli bych něco změnil? Asi to není v silách pořadatele, ale přál bych si do další sezony víc 
startujících. 
 
A na závěr jedna otázka na tělo. Pojedeš CRC i v příštím roce? Děkuji za rozhovor  
Určitě se pokusím, záleží jen na čase. Díky  


