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První etapa letošního ro níku Rally Bohemia se nesla v duchu strhující bitvy Juho
Hänninena, Pavla Valouška a Bryana Bouffiera. Uvedená trojice bojovala o každý
metr trat  a v cíli první etapy se všichni t i vt snali do 3,5 sekundy. Na prvním míst
se n kolikrát vyst ídal Valoušek s Hänninenem, který nakonec p enocuje jako
provizorní lídr sout že. Bouffier je stabiln  t etí, ale nep íjemn  tla í na druhého
Valouška. tvrté místo pat í tém  s p lminutovým odstupem Romanu Krestovi a
první p tici uzavírá Martin Prokop.

Juho Hänninen - Škoda Fabia S2000
„Celý den se nám jelo dob e, nem li jsme žádné problémy, takže m žeme v klidu
spát. Zítra nás ekají ješt  dlouhé a náro né testy. Musíme být opatrní, ale zase se
pojede v rychlém tempu. Bude to jist  zajímavé.“

Pavel Valoušek - Škoda Fabia S2000
„Celý den jsme bojovali nejen s Juhou, ale i s Bryanem. Jede se rychle a ned lají se
chyby. Odstupy jsou opravdu minimální, kluci jedou úžasn , ale já musím íct, že
pro nás je prioritní eský mistrák. Roman a Vašek jsou za námi a to je pro nás
nejd ležit jší. Zítra se pojede op t naplno, žádnou jinou strategii nemáme. Bude to
stejn  náro né jako dneska a já doufám, že to zvládneme.“

Bryan Bouffier - Peugeot 207 S2000
„Mám dobrý pocit, protože jsme v záv ru dne vyhráli rychlostní zkoušku a držíme
kontakt s prvními jezdci. Druhý pr jezd touto tratí byl opravdu velmi rychlý. V tom
minulém m  porazili o 4 vte iny, proto mám radost, že jsem jim to te  vrátil. Vše

stává otev ené, zítra budeme muset po ádn  zabrat. Zkoušky budou op t
náro né, zkusíme na nich soupe e porazit.“

Roman Kresta - Peugeot 207 S2000
„Byl to náro ný den a potvrzují se moje p edpoklady. Už p ed startem jsem všem
íkal pozor na Valdu, ten tady bude hodn  rychlý. A Hänninen s Bouffierem zrovna

tak. My trochu ztrácíme, ale není to ješt  tak hrozné. Krom  krize na první erzet
bylo všechno v pohod . Svým zp sobem vy káváme, jestli se ješt  n co
neodehraje v první trojici, protože jedou opravdu rychle a eká nás ješt  hodn
kilometr . Myslím si, že ješt  zdaleka není rozhodnuto.“

Martin Prokop – Ford Fiesta S2000
„Te  už to bylo lepší. Kone  jsme trefili správné nastavení a už z toho mám
celkem dobrý pocit. Trochu nás potrápil odložený start rychlostní zkoušky,
vychladly nám gumy a nebyli jsme si ze za átku úpln  jistí, ale jinak super. Te
jsem spokojený a t ším se na zít ek.“



Václav Pech – Mitsubishi Lancer EVO IX
„S dosahovanými asy jsem spokojený, drželi bychom se n kde kolem Romana, ale
v po adí nás posunul defekt pneumatiky. Ztratili jsme dv  minuty a tak se te
musíme pokusit prokousat se v po adí co nejdál kv li bod m do eského
mistrovství. Uvidíme, kam to dotáhneme.“

Vojt ch Štajf – Subaru Impreza WRX STi
„Já jsem sice v l, že budeme rychlí, protože jsme odvedli velký kus práce na
aut , ale sedmé pr žné místo v této konkurenci jsem ne ekal. Ze špi ky odstoupil
jenom Kuzaj, a o to víc m  to t ší. Naším cílem bylo druhé místo v eském
mistrovství za Vaškem Pechem a doufal jsem, že se v cíli vejdeme do desátého
místa absolutn . Takže snad nám to zítra vydrží.“

Michal Solowow – Ford Fiesta S2000
„Dnešek probíhal bez problém . V servisu jsme pouze m nili pružiny a pumpu
posilova e ízení. Jsme celkem spokojení. Zítra nás eká další horký den. Budu se
snažit jet co nejrychleji a držet za sebou konkurenty.“

Rally Bohemia sleduje i populární televizní moderátor a p íležitostný závodník Dalibor
Gondík. První etapu hodnotí následovn : „Já se up ímn  p iznám, že jsem p ekvapený,
jak rychle se jede a jak jsou ti kluci blízko sebe. Vid l jsem ty i krásné pr jezdy,
našli jsme si vždycky rychlý nálet, prudké brzd ní a ostré odbo ení a doslova se tají
dech. Hänninen s Valouškem, to je úpln  jiná liga. Pak jede moc hezky Roman
Kresta a je úžasné, že nebýt defektu, držel by se absolutní špi ky i Vašek Pech. Moc
se mn  líbila ješt  dvojice Dan B hálek s Vojtou Štajfem na enkách. A je tady ješt
jeden, u kterého nechápu. Protože na první pohled to nevypadá rychle nebo n jak
brutáln , ale ve výsledcích je hodn  vysoko. Tím myslím Bryana Bouffiera. Prost
krásný závod, úžasný.“

Pr h dnešního dne bedliv  sledoval také manažer Škoda Delimax National Teamu a
velezkušený závodník Josef Kopecký: „P i tom velkém vedru m  mile p ekvapil Valda,
nasadil a drží dost vysoké tempo s Juhou. Stejn  tak m  zaujal Bouffier, který t m
dv ma vcelku s p ehledem sekunduje. Trochu víc jsem ekal od Martina Prokopa,
ale nevím, jestli nemá n jaké technické problémy. Roman Kresta bych ekl, vsadil
na jistotu. Jede promyšlenou jízdu, protože ur it  ví, že Juho ani Bryan nebudou
brát body do eského mistrovství a v téhle situaci se mu hodí každý bod.  V každém

ípad  je to velmi zajímavý závod.“

Organiza ní tým RB 2010
Jan Koudelka
tiskový mluv í
XXXVII. RALLY BOHEMIA
e-mail: press@rallybohemia.cz
web: www.rallybohemia.cz

mailto:press@rallybohemia.cz
http://www.rallybohemia.cz

