
Firla s Dreslerem mezi absolutní špi kou 
Už dlouho nebyla Evo sedmi ka posádky Lumír Firla – Pavel Dresler vid na ve výsledcích 
tak vysoko, jako na Admiral rally ve Vyškov . Severomoravské posádce podmínky na trati 
hanácké sout že dokonale sedly a díky vyrovnaným as m po celý pr h rally vystoupala až 
na výborné šesté místo absolutn .  

 

Tam, kde to klouže, je Lumír Firla jako ryba ve vod . Ve Vyškov  sice tentokrát nepršelo, po 
vydatném dešti p ed startem však byla tra  hodn  kluzká, což mazalo rozdíly mezi auty a 
stav lo do hlavní role jezdecké um ní. Lumírovi s Pavlem senza  vyšla už úvodní blátivá 
rychlostní zkouška, kde zajeli v kompletní konkurenci sedmý as. Nálada v aut  byla 
výborná, erný Lancer šlapal jako hodinky, a tak nebylo divu, že chlapci v tempu 
nepolevovali a nadále zajížd li asy v první desítce. Sedmé místo po první t etin  sout že, 
dopln né o vedení v Enteria Cupu, m lo p íchu  senzace. „Jede se nám zatím krásn . 
Nasadili jsme nové pneumatiky, ímž jsme asi ud lali dob e, a snažíme se íhat na bláto. 
Umíst ní je zatím super,“ liboval si v p eskupení Lumír.  



 

hem následujících dvou sekcí rally sice tra  za ínala osychat, na výborné pozici Lumíra 
Firly s Pavlem Dreslerem se však nic nezm nilo. V silné konkurenci nakonec obsadili 
ne ekané šesté místo absolutn , vyšperkované o pátou p ku ve skupin  N. Jejich rychlou a 

itom spolehlivou jízdu navíc dokresluje fakt, že b hem sout že ani jednou nechyb li v první 
desítce. „Šestým místem z Vyškova jsme vyrovnali zatím nejlepší výsledek roku z 

ebí e. Tam ale nezávodila tak silná konkurence jako tady,“ hodnotí Lumír. „Od 
za átku až do konce se nám jelo úpln  skv le a jelikož nám byly podmínky z rána 
naklon ny, poda ilo se nám vybudovat velmi pevnou pozici, kterou jsme pak v záv ru 
jen bránili. Sv j podíl na našem výkonu z ejm  mají i nové pneumatiky BF Goodrich, 
které jsme poprvé zkoušeli místo Matador . No a velikou pochvalu si samoz ejm  
zaslouží týmový Lancer EVO VII, který v tak „nadupané“ konkurenci na lepší umíst ní 
snad ani pomýšlet nemohl,“ dodává orlovský „sout žák“. Speciální dík si Lumír s Pavlem 

ipravili i pro vyškovské organizátory, kterým d kují za zajímavou sout ž. „Musím íct, že 
se nám rally opravdu líbila. Trat  byly docela t žké a sed ly nám, na dobré úrovni byla 
ur it  i organizace celé rally,“ hodnotí práci organizátor  šestá posádka výsledkové listiny.  

Dvojice stáje Firla Autosport se díky výsledku z Admiral rally posunula na p kné desáté 
místo v hodnocení Mistrovství R ve sprintrally. Další souboje o p ední p ky v šampionátu 
Lumír s Pavlem uskute ní o prvním íjnovém víkendu, kdy startuje populární Rally Jeseníky.  

 


