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Již p es rok živí po adatelé mladoboleslavské automobilové sout že Rally Bohemia
nad ji, že se v budoucnu za adí mezi hrstku vyvolených organiza ních tým , které
po ádají podnik mistrovství sv ta v rally. O tom, že to nebude cesta jednoduchá,
nikdo nepochybuje, tím spíš, že zájemc  je hned n kolik, navíc po ádat mistrovství
sv ta p edstavuje obrovskou finan ní zát ž. P edseda organiza ního výboru Pavel
Dušánek má i p es všechny t žkosti jasno. „Kandidaturu myslíme zcela vážn ,
protože jsem jednoduše p esv en o tom, že po ádat mistrovství sv ta je v našich
silách.“

„S promotérem mistrovství sv ta, spole ností North One Sport, jsme v kontaktu již
es rok. Absolvovali jsme adu jednání a postupn  se seznamovali s podmínkami a

filosofií hlavního promotéra mistrovství sv ta. Museli jsme p ipravit plán rozvoje
Rally Bohemia v etn  businessplanu a ekat, zdali nám mezinárodní automobilová
federace FIA statut Applicant Event p id lí,“ vysv tluje Dušánek. „Od chvíle, kdy
jsme se takto rozhodli, navšt vujeme tém  všechny podniky sv tového
šampionátu s cílem poznávat zákonitosti a nasávat zkušenosti. Proto te  tvrdím, že

eská republika na uspo ádání mistrovství sv ta po adatelsky zcela jist  má.
íprava n eho takto rozsáhlého a exklusivního však vyžaduje preciznost, navíc

jde o komplikovaný proces, který trvá minimáln  p t let a navíc ani za p t let tvrdé
práce není zaru eno, že práv  my budeme vybráni do kalendá e mistrovství sv ta,“
dopl uje p edseda organiza ního výboru Rally Bohemia a dále up es uje: „Pokud vím,
má North One Sport v tuto chvíli na stole p es dvacet žádostí nových uchaze ,
zatímco kalendá  se sestává jen z dvanácti podnik .  Náš projekt proto m že být
sebelepší, p esto vždy budou v kalendá i podniky, které figurují v seriálu
mistrovství sv ta již n kolik sezón a nikdo nemá sebemenší d vod je škrtat nebo

nit. Nahradit stávající a osv ené n ím novým je pro promotéra rizikové. Je jen
na nás, jestli ho p esv íme.“

Statut aplika ního podniku mistrovství sv ta ovšem žádnému po adateli nedává žádné
záruky nebo nároky na po ádání mistrovství sv ta. Je to jen první krok, který je nutné na
cest  za sv tem urazit. P jde-li všechno jak má a Rally Bohemia 2011 u promotéra a jeho
pozorovatel , kte í v Mladé Boleslavi budou p ítomni, usp je, až teprve následn  se
o Bohemii m že hovo it jako o kandidátském podniku. Toto období m že trvat i dva roky.
Bude-li osud Rally Bohemia p át, mohla by se podle st ízlivého odhadu po adatel  objevit
v seriálu mistrovství sv ta nejd íve v  roce 2016. „Nepochybuji, že se nám tento cíl
vyplatí, a to i když je kýžený sv t velmi vzdálený. Cesta, na kterou jsme se vydali,
s sebou ponese neustále zkvalit ování a zatraktiv ování sout že, a to je velmi

ležité,“ v í Pavel Dušánek, který p ed dv ma lety spole  se svými partnery p ivedl
do eské republiky Sébastiena Loeba.



Navíc je evidentní, že by tra  Rally Bohemia musela projít podstatnými zm nami. „Každá
automobilová sout ž má svá specifika v po tu kilometr , které posádky dle

edpis  mezinárodní automobilové federace musí absolvovat. Mistrovství sv ta
vyžaduje minimáln  o t etinu více kilometr , než v sou asnosti jedeme. V každém

ípad  bychom cht li zachovat koncept trati okolo Mladé Boleslavi a Železného
Brodu, protože to jsou oblasti, které jsou nejen dle našeho mín ní, ale dle soudu

edních jezdc , odpovídající mistrovství sv ta,“ míní Pavel Dušánek a dopl uje:
„v úvahu p ipadá i varianta, že bychom Rally Bohemia jeli p es dv  zem . I touto
variantou se seriozn  zabýváme, spolupráce s Polskem se p ímo nabízí.“ Zásadní
otázkou se ale zdají být finan ní prost edky. „Je evidentní, že se tu bavíme o zcela
jiném rozpo tu, než máme v sou asné dob  k dispozici. Jednání se strategickým
partnery probíhají, víc zatím prozrazovat nebudu,“ dodává Pavel Dušánek. V úvahu
ohledn  budoucnosti Rally Bohemia p icházelo i za azení sout že do seriálu IRC, ale ze
strany po adatel  šlo jen o teoretickou rovinu, by  spojení automobilky Škoda, továrního
týmu Škoda, startujícího v seriálu IRC a IRC na Rally Bohemia je více než logické. „IRC je
atraktivní p edevším svou vyrovnaností, ale sv tový šampionát se jezdí s jinými
vozy a s jiným nasazením.  Ikony tohoto sportu jako Loeb, Solberg nebo Hirvonen
se pohybují v mistrovství sv ta a od návšt vy Loeba v Sosnové, kterou vyprodal,
nepochybuji, že jediná správná cesta je mistrovství sv ta.“
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