
Lumír Firla a Patrick Gillar si Prahu užívali 
 
Pražský Rallysprint byl posledním vystoupením na závodních tratích v letošním roce také 
pro partnerský tým serveru eWRC.CZ Firla Motorsport.  

Účast na záverečném exhibičním podniku letošní sezóny byla pro Lumíra Firlu nejen 
tečkou za letošní sezónou, ale také oceněním za jeho výsledky na tratích sprintrally. Již 
před startem Lumír avízoval, že do Prahy se jede hlavně pobavit a hodnocení ve 
výsledkové listině není prioritou.  
Pro Prahu si jako mnozí další jezdci posadil Lumír na sedadlo spolujezdce namísto stálého 
parťáka Pavla Švajdy hostujícího spolujezdce. V tomto případě se ovšem nejednalo o 
hosta v pravém slova smyslu. Do pásů se totiž nechal připnout manažér týmu Patrick 
Gillar, který si tak měl možnost vyzkoušet práci spolujezdce a získat další zkušenosti pro 
vedení týmu.  
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„Pocity byly obrovské. Určitě si podobnou akci rád někdy zopakuji, ale poznal 
jsem, že práce spolujezdce je obrovská zodpovědnost, takže ji pro mistrák rád 
přenechám zkušenějším v oboru. V každém případě je to ale velký zážitek a 
doporučuji vyzkoušet každému, kdo takovou možnost bude mít,“ shrnuje své 
pocity po pražském vystoupení Patrick Gillar.  
Posádka týmu Firla Motorsport si Pražský Rallysprint vyloženě užívala proto ani 
strahovské časy v dolní polovině výsledkové listiny nebyly žádným překvapením. O 
výsledek nešlo a tak při každém průjezdu okruhem absolvovali kluci o jedno kolečko 
navíc. „Ne, chyba nebyla v rozpisu,“ komentuje strahovské vystoupení Lumír. „Když 
už jsme měli možnost v Praze startovat, chtěli jsme si pořádně zajezdit. V 
průběhu sezóny nikdy nejedete před tolika lidmi, kteří jsou na jednom místě 



současně. Pro nás to byl skvělý pocit, chtěli jsme si jej užít a tak jsme vždy dali 
o jedno kolečko navíc.“  
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„Jsme rádi, že jsme se mohli v Praze fanouškům představit. Jen nás mrzí konec 
závodu, kdy nám úplně nepřálo štěstí. Při startu do posledního průjezdu 
Strahovem nás hned při prvním „kolečku“ opustila poloosa na přední nápravě a 
tak jsme nemohli ani pořádně spálit gumy a aby toho nebylo dost, při návratu 
do servisu po poslední RZ jsme zjistili, že vzhledem ke špatně nastavené 
kameře ve voze nemáme ani jeden kompletní onboard. Škoda. I přesto budeme 
na Prahu vzpomínat rádi,“ dodává Patrick Gillar. „Už teď ale víme, že pokud se 
nám podaří v Praze startovat i v příštím roce, budeme chtít tuto akci absolvovat 
s WRCéčkem. Důvodů pro zvolení takového vozu je víc než dost a hlavním jsou 
fanoušci, kteří ani v Praze jako i jindy v sezóně nezklamali a udělali skvělou 
atmosféru.  
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„S letošní sezónou jsem spokojený. Nebýt několika nešťastných momentů, jako 
byla diskvalifikace v Tišnově a havárie na Kopné, mohlo to být lepší i co se týká 
umístění, ale jeli jsme první kompletní rok a asi nikdo nečekal ani vzhledem k 
technice nějaká velká vítězství. Takže vcelku spokojenost,“ shrnuje své letošní 
účinkování Lumír. „Příští rok budeme zkušenější a rádi bychom nastoupili i s 
konkurenceschopnější technikou. Pokud se tedy vše podaří zajistit a v příštím 
roce pojedeme, budeme chtít přirozeně výše, než jsme byli letos.“  
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„Za celou sezónu bychom rádi poděkovali fanouškům za přízeň, tento sport 
děláme hlavně pro ně. Poděkování patří všem členům týmu za skvěle odváděnou 
práci, partnerům týmu za podporu a také našim soupeřům, kteří nás motivovali 
svými výkony. Všem přejeme příjemné svátky a těšíme se nashledanou v 
příštím roce,“ loučí se s letošní sezónou Lumír s Patrickem.  

 


