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V druhých pr jezdech dnešních t í ranních rychlostních zkoušek XXXVIII. Rally
Bohemia pokra oval atak vedoucího Romana Kresty. Nezabránil mu v n m ani déš ,
který se postupn  spustil na všech t ech m ených úsecích. Díky dv ma vít zstvím
si Kresta jedoucí s vozem Škoda Fabia Super 2000 upevnil vedení a jeho náskok

ed druhým Freddy Loixem v sou asné dob iní rovných 23 sekund. Loix,
pilotující tovární Škodu Fabia Super 2000 získal nejrychlejší as rychlostní zkoušce
Šumburk, která tuto sekci uzavírala. Pavel Valoušek byl Loixovi velmi vyrovnaným
soupe em a po RZ 6 dokonce Belgi an v náskok srovnal. V sou asné dob  je za
ním s minimální ztrátou 2,3 vte iny.

I na dalších místech zu í vte inová bitva. Posádky na tvrtém až jedenáctém míst  d lí
mén  než jedna minuta. Andrea Crugnola, vedoucí kategorie 2WD dokázal tentokrát
zvít zit jen jednou, zatímco Václav Dunovský dvakrát a díky tomu snížil svou ztrátu na
Itala na 15,8 s. Na t etím míst  nejprve Lubomíra Mina íka nahradil Jan Chmielewski
a toho nakonec p ekonal jeho jmenovec Jan erný s vozem Škoda Fabia R2. Ze sout že
po technické závad  odstoupil Josef Peták a po havárii i Jaroslav Orsák.

Petr Gross (navigátor Romana Kresty, 1. místo): "Vezli jsme s sebou mokré rezervy,
i když jsme je nep ezouvali hned na první zkoušku. Bylo to spíš o tom, že tu tra
s Romanem víc známe, trošku víc víme, kde to klouže víc a kde ne. Krom  toho je Roman
typ jezdce, který si dovede v daných podmínkách nastavit auto, ud lá t eba dva t i kliky na
tlumi ích a funguje to. Navíc i v t chto podmínkách se nem že jezdec flákat, aby udržel
zah áté pneumatiky. P esn  to Roman umí a vyhovuje mu to."

Freddy Loix (2. místo): "Ur it  rozhodla volba pneumatik. Odstartovali jsme na tvrdém
sliku a za alo pršet. Ztratili jsme tím spoustu asu."

Pavel Valoušek (3. místo): "Byla to moc t žká sekce. T žko se rozhodovaly pneumatiky.
My jsme ud lali dobrou volbu, ale ne úpln  ideální pro dané podmínky. T žko se dalo ale

edpov t, že ten déš  p ijde na startu zkoušky. Místy to bylo opravdu jen o p ežití, my
jsme to p ežili a jsme po ád ve h e, což je fajn. Jsme po ád ve h e. Po así je op t
nevyzpytatelné, budeme ekat do poslední minuty."

Jan Dohnal (4. místo): "Ideální volba by byly mokré pneumatiky. My jsme obuli starší
intermedia, ale i tak to bylo lepší než ezané sliky. Škoda, že jsme se ješt  netrefili do
nastavení. Nechali jsme asfaltové a auto necht lo moc zatá et. Jeli jsme ale dobré tempo,
bezpe . Nikde jsme neriskovali, jeli jsme plynule a i k mému p ekvapení se dostavily
dobré asy. Jsme ur it  spokojení. Necht l jsem si vyrobit n jaký problém, ale místo to
bylo hezké, smykem, bavilo m  to."



Aaron Burkart (14. místo): "Bylo to hodn  náro né. Sice pršelo, ale myslím, že obuto
jsme m li dob e. Problém byl ale v tom, že nám odešel alternátor a byli jsme tak bez
ost ikova e a vyh ívání elního skla. Tím pádem jsem na poslední zkoušce nic nevid l.
Sklo bylo totáln  zamlžené. Našt stí jsme s sebou vezli druhou baterii, jinak bychom
skon ili. Jsem rád, že jsme dojeli až sem."

Andrea Crugnola (15. místo, 1. místo 2WD): "Na poslední zkoušce jsem v poslední
pomalé zatá ce vyto il menší hodiny. Ale jinak jsme odvedli dobrou práci, protože jsme
nyní patnáctí absolutn . Navíc jsme na zadní náprav  nem li pneumatiky do dešt , což
pro m  byla i dobrá zkušenost. Pokud jde o nastavení podvozku, bylo to o hodn  lepší než
v prvním kole, ale ješt  na tom po ád musíme pracovat. Jestli bude zítra dobré po así,
jsem si jistý, že budeme jezdit slušné asy."

Václav Dunovský (17. místo, 2. místo 2WD): "Už jsme se vyvarovali n jaký chyb, i když
jsme te  na poslední zkoušce asi dva kilometry p ed cílem kv li mojí hlouposti
vypochodovali z trati. Dopadlo to ale dob e, nechali jsme tam tak p t sedm vte in, než
jsme se vyhrabali zpátky. Pojali jsme to ale v klidu, hlavn  Smržovku, kde to hrozn
klouzalo. Vzadu jsme m li slik, takže jsem se bál na brzdách, aby nám to n kde
nevypochodovalo, protože se brzdilo z velkých rychlostí. Necht li jsme n kde hloup
vypadnout, jsme tady, takže pokra ujeme dál a v pozitivním duchu."

Jan erný (20. místo, 3. místo 2WD): "Ze servisu jsme vyrazili na tvrdším sliku vep edu
a m ím vzadu, trošku ízlém, a v rezerv  mokré. Ud lali jsme asi dob e, že jsme to p ed
první zkouškou p ezuli, protože nakonec pršelo tak, že to ani nebraly st ra e. První dv
zkoušky jsem prodal, nešlo mi to úpln  nejlíp, na t etí jsme se snažili p idat a asov  to
bylo dobré, takže spokojenost. Brzdy už byly v pohod ."

Po servisní p estávce posádky absolvují tradi ní rychlostní zkoušku Vinec – Skalsko, která
bude za mokra obzvlášt  zrádná a pak již zamí í do Sosnové, kde za dohledu televizních
kamer programu T4 dnešní etapu zakon í.
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