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Od sobotních ranních hodin proběhly na Rally Bohemia technické přejímky v Mladé 

Boleslavi a testovací RZ – shakedown v obci Hrdlořezy. Do soutěže bylo převzato celkem 

127 posádek. Přinášíme Vám statistiky dle jednotlivých tříd. 

 

Do 43. Rally Bohemia bylo převzato celkem 78 posádek se soudobými automobily.  

Rozdělení převzatých podle jednotlivých tříd je následující:  

Třídy 2 a 3 obě po 15ti automobilech; třída 6: 14 automobilů; třída 7: 9 automobilů; 

třídy 8 a 11 shodně po 6ti automobilech; třída 9: 3 automobily; třída 5: 2 automobily. 

 

Do Rally Bohemia Historic bylo převzato 27 posádek. Rozdělení historických automobilů 

podle jednotlivých kategorií je následující: 

Kategorie 4 (1982 – 1990, ve. start. listině označena E): 11 automobilů; kategorie 2 

(1970-1975, ve start. listině označena C): 8 automobilů; Kategorie 5 (1991-1996, ve 

start. listině označena F): 5 automobilů. Kategorie 3 (1976-1981, ve start. listině 

označena D): 4 automobily; kategorie 1 (do roku 1969; ve start. listině označena B): 1 

automobil.    

 

Dalších 22 historických závodních automobilů z 60. až počátku 90. let se divákům 

představí v rámci exhibiční jízdy Rally Legend.    

 

43. ročník Rally Bohemia bude odstartován na Staroměstském náměstí v Mladé 

Boleslavy ve 13:20. S číslem jedna vyrazí na trať posádka továrního týmu ŠKODA 

Motorsport Jan Kopecký – Pavel Dresler. Ti letos zatím v Mistrovství České republiky 

nenašli přemožitele a budou tak usilovat o čtvrté vítězství v řadě jak v letošním českém 

šampionátu, tak na Rally Bohemia, kde vyhráli i v přecházejících třech letech. Tým 

ŠKODA Motorsport drží na Rally Bohemia nepřetržitou sérii vítězství dokonce již od roku 

2009, když před Janem Kopeckým dvakrát zvítězil Juho Hänninen a jednou Freddy Loix, 

tehdy ještě za volantem automobilů Škoda Fabia S2000.  

 

 

Zajímavostí letošního ročníku je to, že Škoda Fabia R5 Jana Kopeckého je oděna do 

atraktivního černého designu na motivy známého českého filmu Upír z Feratu, od jehož 

natočení letos uběhlo třicet pět let. K jeho natáčení byl tehdy použit prototyp vozu 

Škoda 110 Super Sport, který hrál ve filmu ústřední roli společně s hlavní hrdinkou 

v podobě Dagmar Havlové-Veškrnové.   



 

 

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 
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