
Firlova smolná Valaška

Druhou sout ží letošního Mezinárodního mistrovství R v rally byla o posledním b eznovém víkendu
Cetelem Valašská rally, která se letos po dvouleté pauze vrátila mezi prestižní podniky, za azené do
„velkého“ šampionátu. Na startu sout že, jež nabídla vhodn  namixovaný koktejl z kvalitn  obsazené
startovní listiny, zajímavých tratí a atraktivních souboj  o každi kou vte inku, nechyb la ani orlovsko-
zlínská sout žní posádka Lumír Firla – Pavel Švajda, která na valašských kotárech ukrajovala své první
sout žní kilometry letošní sezóny.

Pro  Lumíra  Firlu  s  Pavlem  Švajdou  byla  Valašská  rally  v  mnohém  výjime ná.  Poprvé  se  spole
edstavili na startu „velké“ sout že, navíc na n ekalo premiérové svezení v noci. Optickou novinkou

pak  byla  zm na  designu,  nebo  lo ský  žluto- ervený  pro  letošek  nahradila  oranžovo-modrá  barva,
pat ící novému hlavnímu sponzorovi – firm  Eurostroj Schlager. Vzhledem k v tšin  zmín ných
novinek pojímala posádka sedmé evoluce vozu Mitsubishi Lancer sv j start na Valašce p edevším jako
test a žádné velké nad je na solidní výsledek v absolutním po adí si ned lala.

„Seznamovací  jízdy  prob hly  v  klidu a  trat  se  nám líbily.  Hlavn  jsme se  cht li  po  zimní
estávce  rozjet  na  Vyškov  a  vyzkoušet  no ní  RZ,  které  jsem  nikdy  nejel  krom  no ního

prologu na Kopné,“ p edstavil své p edstartovní plány Lumír. V pátek mu zám ry vycházely a do
uzav eného parkovišt  sv j v z p edával ze sedmnácté pozice absolutn . Sobota však pro sympatickou
posádku znamenala zna né vyst ízliv ní.

První rychlostní zkouška sobotní etapy byla rozhodnutím editelství zrušena a sout žící ji absolvovali
pouze volným pr jezdem. Lumír a Pavel za ali závodit až na testu, zvaném Lešná, kde mezitím za alo



pršet a pro posádky, vyzbrojené pouze suchými pneumatikami, se stala situace na trati mimo ádn
obtížnou. Mezi skupinku posádek, kterým se stal tento test osudným, se bohužel za adili i
reprezentanti Eurostroj Rallye Teamu, pro které na této RZ jejich valašské ú inkování skon ilo

ed asn . Vše se seb hlo ve známém sjezdu do obce, která dala této RZ jméno – do Lešné. A jak
celou situaci vid l Lumír?

„Jako všichni jsme za ali na suchých pneumatikách a dost jsme na nich klouzali. Celá
situace se seb hla moc rychle, za al jsem pozd  brzdit a už se to vezlo,“ ekl pilot. Vzhledem k
poškození vozu už samoz ejm  v sout ži pokra ovat nešlo a p ed startem úvodního sprintu ve Vyškov
eká týmové mechaniky ješt  hodn  práce. Lumír k nehod  dodal: „Pod kováni pat í zdejší policii

a n kterým lidem, kte í u nás byli strašn  rychle a pomohli nám z auta ven. Jsou to prost
super fanoušci,“ d kuje Lumír. „Oba dva jsme vyvázli celkem v po ádku, až na n jaké
natažené svaly a mod iny. Kdyby tam ale nebyla ta brána, dopadlo by to ur it  h e.“

Hlavní sponzor posádky a šéf Eurostroj Rallye Teamu Eddy Schlager komentoval valašský neúsp ch s
nadhledem: „Do telefonu jsem Lumírovi ekl, a  dá hlavu vzh ru. Nehrajeme šachy, nýbrž
provozujeme  tvrdý  a  nebezpe ný  motoristický  sport,  k  n muž  havárie  as  od  asu  pat í.
Nehoda se m že p ihodit každému jezdci, ani ti nejlepší nejsou od toho osvobozeni. Tuto
zkušenost  je  lepší  zažít  na  za átku  sezóny,  než  ke  konci  mistrovství,  když  se  bojuje  o
každi ký  bod  a  o  co  nejlepší  umíst ní.  To,  že  je  udržení  koncentrace  za  tak  t žkých
podmínek, jaké panovaly na letošní Valašce, obzvláš d ležité, te  Lumír ví dvojnásob.

Nejd ležit jší u všech nehod je, aby se nikdo nezranil a nedošlo k mimo ádným škodám. V z
se dá tém  vždy opravit nebo nahradit, ale zdraví nebo život ne,“ tvrdí Schlager a dodává:
„Jednu výzvu bych cht l sm ovat všem fanoušk m a divák m: prosím, bu te obzvlášt



opatrní  a  myslete  vždy  v  prvé  ad  na  svoje  zdraví.  Stát  se  m že  cokoliv  –  m že  p ijít
technická závada, navíc ani jezdec a spolujezdec nejsou neomylní. To, že Lumír s Pavlem

istanou v uzav eném domovním dvorku, to by si byl jist  taky nikdo nepomyslel.“

Nám nyní nezbývá, než mechanik m orlovsko-zlínské sout žní posádky držet palce a doufat, že
Lumírovi s Pavlem nic nezabrání se na start vyškovské sout že 19. dubna postavit. Ve Vyškov  na
dvojici Eurostroj Rallye Teamu eká celkem osm rychlostních zkoušek, jejichž délka se blíží hranici 80
km. P ipraveny jsou t i úseky, z nichž se dva pojedou t ikrát a nejdelší Podivická RZ dvakrát.


