
 

 

Přípravy Rally Bohemia 2011 byly zahájeny! 
  
TISKOVÁ INFORMACE č. 1  
Mladá Boleslav, 12. října 2010 
 
Vítěz sedmatřicátého ročníku Rally Bohemia Fin Juho Hänninen na voze Škoda Fa-
bia S2000 sice projel cílovou rampou těsně před Francouzem Bouffierem teprve 
před několika týdny, avšak organizační výbor této rozvíjející se soutěže, označova-
né za nejobtížnější na našem území, se už pečlivě připravuje na další dějství. Zá-
sadní roli v udávání směru a šíření entuziasmu a vizí mezi pořadateli má v popisu 
práce předseda organizačního výboru Rally Bohemia, Pavel Dušánek. 
 
„Jsem velmi šťastný, že se letošní ročník vydařil, řekl Pavel Dušánek. „Ještě jednou 
bych chtěl poděkovat všem, kdo se na hladkém průběhu podniku podíleli. Největší 
dík patří partnerům a sponzorům, především společnosti Škoda Auto, městu Mladá 
Boleslav a Libereckému kraji. Bez nich bychom Bohemku neodjeli. 
  
V několika ohledech byla letošní Bohemia skutečně výjimečná, a to především účas-
tí posádek polského mistrovství, neuvěřitelně vyrovnanými souboji, dramatickým 
závěrem a bezpočtem diváků kolem tratí, to všechno se spojilo v opravdový moto-
ristický svátek.“ Již několikrát byla ve své historii Rally Bohemia nositelkou řady novinek 
a nezřídka kdy udávala směr automobilového sportu u nás a leckdy i za hranicemi. Posí-
lena letošním úspěchem si soutěž znovu neklade nízké cíle. „Na jaře letošního roku 
jsme aktivně vstoupili do jednání s promotérem mistrovství světa v rally, firmou 
NORTH ONE SPORT ohledně zařazení mezi soutěže kandidující do mistrovství svě-
ta. Pro nás je teď stěžejní, abychom se do tohoto programu pro uchazeče o svět do-
stali. Právě v této době se tvoří nové předpisy pro novodobé mistrovství světa, a 
proto je nezbytné, abychom u toho byli i my. Pokud vše půjde jak má, měli bychom 
do konce října obdržet pro příští rok status aplikačního podniku mistrovství světa. 
Jestliže v roce 2011 obstojíme, čeká nás další krok představující kandidátský podnik 
mistrovství světa, který se může jet i dvakrát za sebou.“ Cesta mezi světovou elitu 
nebude jednoduchá a navíc se to neodehraje ze dne na den. „Aktuálně se teď věnujeme 
přípravám projektu Rally Bohemia v letech 2011 – 2015, který by měl dovést Bohe-
mii do mistrovství světa. Mám velkou radost, že jsme těsně před podpisem smluv 
s našimi největšími partnery, kteří náš podporují, město Mladá Boleslav nevyjímaje. 
Přesto jsme stále nohama na zemi,“ ujišťuje Pavel Dušánek a dodává: „Neustále mu-
síme mít na paměti, že Česká republika je relativně malý trh pro výrobce automobilů 
a se svými deseti milióny obyvatel se nemůžeme rovnat například Rusku, které má o 
mistrovství světa také velký zájem.“ Při současném rozložení a koncepci rally v České 
republice i v Evropě samotné nedává příliš mnoho možností pro kvalitativní rozvoj Rally 
Bohemia, proto snaha o zařazení Rally Bohemia do mistrovství světa není v žádném pří-
padě laciný trik. „Přítomnost sedminásobného mistra světa Francouze Sebastiena 
Loeba v loni v Sosnové jasně ukázala, jakou cestou se vydat, chceme-li partnerům 
vrátit důvěru, kterou nám v rámci podpory Rally Bohemia poskytují.“ 



 

 

Město Mladá Boleslav je dlouhé roky centrem Rally Bohemia a bude jím i v příštím roce  
1. – 3. července, kdy se  uskuteční osmatřicátý ročník Rally Bohemia. „Spolupráci 
s radnicí v Mladé Boleslavi si nemohu vynachválit,“ potvrzuje předseda organizačního 
výboru Pavel Dušánek. „Spolupráce s jednotlivými útvary magistrátu je příkladná a 
v mnohém motivující a podnětná. Velmi si vážíme podpory, kterou dostáváme  
i zájmu o projekt mistrovství světa.“ I přes zájem o svět bude Rally Bohemia v několika 
málo nejbližších letech mít podobu odpovídající letošnímu ročníku. „Koncept pro rok 
2011 zachováme s kosmetickými změnami. V současné době také jednáme  
o pokračování spolupráce s polskou federací a také s několika jezdci zvučných 
jmen, která by měla potvrdit nebo vyvrátit naše ambice ohledně mistrovství světa 
jezdců.“ 
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