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KAREL ABRAHAM JE PŘED DOMÁCÍM ZÁVODEM NALADĚNÝ LÍP NEŽ DŘÍV A ZASE MÍŘÍ NA
ŠKOLU:
Světový šampionát motocyklů jezdí Karel Abraham už od roku 2005, při domácí Grand Prix však
bodoval jen dvakrát. Brněnským maximem 24letého jezdce je předloňské deváté místo.
* Troufáte si o víkendu v MotoGP na lepší výsledek?
Kdyby se povedl, usmíval bych se hodně spokojeně. Musím ale vidět věci reálně, devítce v
podstatě továrních speciálů těžko můžu s produkční motorkou konkurovat. Zvlášť když se letos při
závodech téměř nepadá. Pro mě je umístěním sezóny 11. příčka z Indianapolis, kde mi konečně na
konto přistálo trochu víc bodů.
* Takže první desítka je letos hrana vašich možností?
Pořád pracujeme na tom, abych se posouval. Ideální by bylo dostat se na pozici nejrychlejšího
jezdce s produkční hondou a mít přitom co nejnižší ztrátu na Márqueze, protože ten pořád vyhrává.
Pro atraktivitu mistrovství to není úplně dobře, ale jezdí bravurně a nikdo na něj nestačí. Letos
vypadá neporazitelně.
* Vám brněnský závod přinášel vždy kupu starostí a nervozity. Už víte, jak to změnit?
Kdybych věděl, co a jak změnit, tak to udělám. Spíš jsem zatím tak nějak smířený s tím, že
Brno prostě pro mě není úplně ideální a že ten velký tlak tady vždycky cítím. Sezóna se ale nevyvíjí
špatně a i pod dojmem výsledku z Ameriky jsem na Brno určitě líp naladěný než v předešlých letech.
* Jak snášíte časový posun po návratu z USA?
Jsem doma asi třicet hodin a aklimatizace probíhá ztěžka. Když jsem měl ráno vstát, tělo mělo
ještě půlnoc a hlava nebyla schopná se probudit. Večer zase zaberu, jen když si lupnu prášek na
spaní. Musím to ale přetrpět a doufat, že do pátku to odezní.
* Už máte jasno, jestli zůstanete u motocyklu Honda i příští rok?
Asi ano. Honda je spolehlivá a dá se jí věřit, což je pro mě cenné po předešlých zkušenostech
s italskými značkami.
* Pořád si k závodění přidáváte i školu. Studium práv v Brně jste nedávno ukončil magisterskou
zkouškou, ale teď se hlásíte na Univerzitu obrany. Co vás k tomu vede?
Chci na Fakultě vojenských technologií dělat studijní obor Zbraně a munice, jen mě trochu
děsí ta kupa fyziky a matematiky. Jako právník se ani moc nevidím, u těch zbraní bych si už nějakou
profesní budoucnost představit uměl. Ne jako voják, ale mám zbrojní pas a baví mě střílet a třeba
obchodní využití by mi mohlo jít.
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