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Rally Bohemia 2011 je historií, její XXXVIII. ro ník skon il vít zstvím Freddy Loixe
z Belgie s továrním vozem Škoda Fabia Super 2000. Bylo to t etí vít zství posádky
Škoda Motosport na Rally Bohemia v posledních t ech letech a deváté za
posledních t ináct let. Druhé místo v nep íznivém, deštivém po así vybojoval Pavel
Valoušek a zachoval si tak šanci na obhajobu své lo ského titulu mistra republiky.
Na bronzové p ce skon il nestárnoucí Václav Arazim a stal se sou asn  i vít zem
skupiny N. Navázal tak na sv j stejn  úsp šný start v roce 1999. Kategorii
dvoukolek (2WD) vyhrál jednozna  Italský jezdec Andrea Crugnola.

Freddy Loix (1. místo): "Dnes to nebylo tak t žké, protože nebylo s kým bojovat. Ale podmínky byly hodn
náro né. Myslel jsem, že druhý pr jezd bude snazší, protože už budeme znát tra , ale nebylo to tak, protože
podmínky byly hodn  nevypo itatelné. Na trati bylo hodn  bláta a bylo to prost  zrádné. Musím p iznat, že
jsem v jednom moment  vyrobil na RZ 13 chybi ku. Sice jsem v bec netla il, ale zjistil jsem, že v lese pod
stromy je to hodn  nevyzpytatelné. Ztratili jsme trochu asu, ale v li jsme, že máme slušný náskok, takže
to nebyl problém. Byla to velmi p kná rally, fantastické zkoušky, hodn  zrádné, rychlé i technické. Ur it  to
byla dobrá p íprava na Barum Rally, n které trat  jsou hodn  podobné a nikdy není špatné vyzkoušet si
jízdu v t chto podmínkách. Dalo mi to dobrou motivaci a 'nakoplo' m  to p ed Barumkou."

Pavel Valoušek (2. místo): "Bereme skoro plný po et bod  a tento závod nás vrací do hry v eském
mistrovství, to je d ležité. Jsem tedy velmi rád, na Barumce to bude zajímavé a otev ené. Samoz ejm  je mi
líto Romana, byl nejrychlejší a zasloužil si vyhrát, ale takový je prost  sport. D kuji celému našemu týmu,
který p ipravil spolehlivé auto, které nem lo za celý závod jediný problém. Jsem rád, že to takto dopadlo a

ím, že budeme v tomto duchu pokra ovat. Ve Zlín  budeme mít víc v klidu, možnost boje o titul se nám
místo vzdálení zase p iblížila. Na Barumce nebude moci nikdo taktizovat, bude se muset zase jet zostra a to

 t ší."

Václav Arazim (3. místo a 1. ve sk. N): "Ur it  jsme to ne ekali, je to výsledek z kategorie sn . Julda po
šestém ase v pátek vtipkoval, že by se nám líbilo takhle tady dojet, na což jsem mu ekl, že je asi blázen.
Byla to hodn  t žká sout ž, hlavn  kv li po así a tréninku, ale nám se všechno povedlo. Nem li jsme žádný
jezdecký problém. Jen te  nám op t p estalo fungovat turbo, asi n jaké idlo, to byl jediný problém. Ale v
poslední sekci už jsme nemuseli závodit, takže super. Díky po así se tento ro ník Bohemky m že ur it
zapsat do historie jako jeden z nejt žších."

Jan Šlehofer (4. místo a 2. ve sk. N): "Tohle ne ekal asi nikdo, ani já. Ale samoz ejm  hodn  lidí odpadlo.
My jsme tady, tvrtí absolutn , to je skv lé a parádní. Celý tým si to zaslouží, protože podle m  od týmu
Roto dostávám takovou šanci, jako nikdo jiný v eské republice. D kuji tedy týmu a doufám, že jsem se
tímto výsledkem odvd il. Zkušenosti tady byly znát, sta ilo sledovat Vaška Arazima, ale my jsme jeli
opatrn . P ál jsem si vodu, což vyšlo, protože na suchu po ád nesta íme a v žádném jiném šampionátu se
nejede tak rychle jako v esku. Co dodat? Jsem rád, že jsme tady."

Wojciech Chuchala (5. místo a 3. ve sk. N): "Moc dobrý výsledek. Pro nás to byla ale i hodn  dobrá škola.
Všechno dopadlo dob e a na posledních zkouškách jsme si už dávali pozor, abychom se dostali do cíle.
Rally byla hodn  t žká, hlavn  dnes, kdy bylo spousta bláta, to bylo hodn  zrádné."



Vojt ch Štajf (6. místo): " ekl bych to slovy Karla Lopraise: 'To je rally, vole!' P esn  takhle to je. Sout ž
byla náro ná nejen charakterem trati, ale hlavn  podmínkami, které tu byly. V tomto ohledu se nám už
vyplatilo jet troši ku na jistotu, i když ješt  na první zkoušce poslední sekce jsme šli trošku ven a málem
jsme se p evrátili. Když jsme v cíli vid li, že odstoupil Honza Sýkora, tak jsme to trochu zaklapli. Na
posledním testu jsme jeli ješt  svižn , dopadlo to dob e a jsme v cíli. S ohledem na ten v erejší propad
nakonec dobrý výsledek a solidní body do eského mistráku. Nedojela ada našich soupe , takže na
Barumce a v P íbrami bude o co bojovat. Trochu m  d sí výkon Vaška Arazima na mokru, kde mu
nesta íme. Asi budeme muset ud lat n jaký test vyložen  na vod , protože na suchu ho dokážeme porazit,
ale tam kde by Subaru m lo mít výhodu, tak je na koni on. Umí prost  zatáhnout a tam asi budeme muset
hledat rezervy."

Aaron Burkart (7. místo): "Záv r byl opravdu hezký. Sice ješt  po ád pršelo, ale na trati už rozhodn
nestálo tolik vody. Na druhou stranu bylo místy hodn  bláta, ale všichni m li stejné podmínky. Nakonec jsme
tady, po celou dobu jsme se zlepšovali a tím pádem jsme spokojení. Nau ili jsme se, jak zacházet s autem,
za ali chápat, kdy m žeme zrychlit a kdy být opatrn jší, takže mám radost. Byla to jedna z nejt žších rally
co jsem kdy jel, te  jsme ješt  koneckonc  málem skon ili v p íkopu. Pro nás to byla zcela nová sout ž s
úpln  novým autem a v t chto podmínkách to byla velká d ina. Jsme moc rádi, že jsme v cíli. Te  nás eká
ur it  start na Rally Deutschland, ale mezitím není nic jistého."

Andrea Crugnola (8. místo a 1. v 2WD): "Byl to hodn  t žký závod. Osobn  jsem tu byl na Bohemii poprvé
a bylo hodn  ošklivé po así. Hodn  pršelo a na trati byla spousta bláta, takže dnes nebylo jednoduché
udržet náskok, který jsme m li. Na nejdelší zkoušce jsem to také nem l lehké, protože jsem ji trénoval s

kým jiným. Ale získali jsme tu hodn  zkušeností a je to naše první vít zství s citroenem, což je dobré. Auto
bylo úžasné, podvozek fungoval skv le, fantastický je i motor a p evodovka. Te  nás eká za dva týdny
šotolinové San Crispino v Itálii."

Jaromír Tarabus (9. místo a 2. v 2WD): "Dneska jsme byli ur it  nadšení. Poda ilo se nám stáhnout
Honzu, i když pak po servisu hodn  zapršelo a nejelo se nám dob e. Našt stí jsme pak zajížd li stejné asy
a dokázali ten náskok udržet až do cíle. M li jsme jednu v tší krizovku. Št stí m l hlavn  jeden divák,
protože to bylo za zatá kou, chytili jsme smyk a let li jsme na n j, ale nakonec to dopadlo dob e. Projeli
jsme polem, pobrali trochu žitných klas  a jsme tady, takže št stí ko stálo p i nás."

Jan erný (10. místo a 3. v 2WD): "Ur it  jsme se ješt  snažili p edjet Míru. Už jsme perfektn  obuli
pneumatiky a trošku jsme mu dávali, ale nesta ilo to. Jel moc p kn , škoda té první rundy. Nem žu to
svád t na pneumatiky, nefungoval jsem hlavn  já a tam jsem to nechal. První den to docela šlo, ale dnes ty
první t i zkoušky byly katastrofa."

Tibor Cserhalmi (11. místo): "Dovolil bych si to p irovnat k mistrovství sv ta, takové malé Monte Carlo,
protože dnes p išla ta pr trž mra en, spousta bláta a dalších r zných komplikací. Bylo v bec obdivuhodné
udržet se na cest  a dostat auto až sem, protože desetinka zaváhání mohla znamenat opušt ní trat  bez
možnosti návratu. Po p ti letech pauzy jsem jel s novým spolujezdcem a prakticky na nové trati, tak to
nebylo snadné. V era to byl trochu boj s technikou a volbou pneumatik, dnes už jsme nem li co dohnat a
podle toho jsme p izp sobili náš dojezd do cíle. Nerad bych n co sliboval, ale mohl bych startovat na
Barumce a v Košicích, uvidíme."

Jan Chmielewski (13. místo a 4. v 2WD): "Krom  naší p íhody na shakedownu to byla skv lá sout ž.
Dnešní zkoušky byly opravdu hodn  t žké, ale na druhou stranu je to dob e. M li jsme tím pádem super
trénink, protože na vod  se tak asto nejezdí. Takže jsme ur it  spokojení."



Emil Triner (17. místo a 5. v 2WD): "M li jsme ješt  št stí, protože hned na první zkoušce poslední sekce
jsme se v jedné zatá ce op eli levým zadkem auta o strom. Na té krátké zkoušce to nebyl problém, ale pak
to bylo docela náro né, protože auto d lalo na cest ty i áry. Bylo to t žké, ale nakonec jsme tady."
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