
 

 

 

Rally Bohemia odstartovala 

 

Tisková zpráva č. 11 

Mladá Boleslav, 1. 7. 2017 

 

44. ročník Rally Bohemia byl slavnostně odstartován na Staroměstském 

náměstí v Mladé Boleslavi. Do soutěže bylo převzato celkem 119 

posádek.  

 

Do 44. Rally Bohemia bylo převzato celkem 69 posádek se soudobými 

automobily v rámci Mistrovství České republiky v rally a Poháru Rally Bohemia. 

Do Rally Bohemia Historic bylo převzato 30 posádek. Dalších 20 historických 

závodních automobilů z 60. až počátku 90. let se divákům představilo v rámci 

exhibiční jízdy Rally Legend.    

 

44. ročník Rally Bohemia byl slavnostně odstartován na Staroměstském náměstí 

v Mladé Boleslavi ve 14:00. S číslem jedna vyrazila na trať posádka továrního 

týmu ŠKODA Motorsport Jan Kopecký – Pavel Dresler. Ti letos zatím v Mistrovství 

České republiky nenašli přemožitele a usilují tak o páté vítězství v řadě jak 

v letošním českém šampionátu, tak na Rally Bohemia, kde vyhráli i 

v přecházejících čtyřech letech. Tým ŠKODA Motorsport drží na Rally Bohemia 

nepřetržitou sérii vítězství dokonce již od roku 2009. Se startovním číslem 14 

vyrazil na trať další rekordman historických tabulek Rally Bohemia Roman Kresta 

z MOGUL Racing Teamu, který má stejně jako Jan Kopecký šest vítězství na Rally 

Bohemia a doposud vévodí historickým statistickým tabulkám „bohemky“. Na 

tratě rychlostních zkoušek se vrátil po třech letech a na Rally Bohemia po čtyřech 

letech. 

 

Již v pátek večer proběhla za velké účasti diváků a fanoušků autogramiáda 

předních jezdců v mladoboleslavském Bondy centrum. Zde se u stolů jezdců 

tísnily zástupy zájemců o podpis po celou dobu téměř hodinu trvající 

autogramiády.  

 

Rally Bohemia bude po celý víkend v přímých vstupech České televize na 

programu ČT Sport a na jejím internetovém vysílání. 

Záznam z internetového videopřenosu slavnostního startu a RZ 1 ŠKODA AUTO 

Městská v historickém centru naleznete zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=4dtuO5VW6xM&feature=youtu.be 

Po celý víkend můžete taktéž poslouchat živé vstupy z trati a rozhovory s jezdci 

na Rádiu Rally Bohemia zde na webu soutěže:  

http://www.rallybohemia.cz/2017/cs/MCRHA/Radio/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4dtuO5VW6xM&feature=youtu.be
http://www.rallybohemia.cz/2017/cs/MCRHA/Radio/


 

 

 

Tradičním generálním partnerem Rally Bohemia je automobilka ŠKODA AUTO. 

 

Rally Bohemia je na sociálních sítích k nalezení na těchto účtech: 

Facebook: www.facebook.com/rallybohemia 

Twitter: twitter.com/RallyBohemia 

Youtube: www.youtube.com/user/RallyBohemia 

Instagram: instagram.com/rallybohemia 

 

 

Bc. Aleš Holakovský, tiskový mluvčí 
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e-mail: press@rallybohemia.cz 

web: www.rallybohemia.cz 
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