
 

Zajímavé ohlasy posádek z RZ 2 MOGUL Zlatá I. 

 

Tisková zpráva č. 16 

Mladá Boleslav, 2. 7. 2016 

 

Rally Bohemia má za sebou první sekci, ve které se jely rychlostní zkoušky Cetno I a 

Mogul Zlatá I. přinášíme Vám nejzajímavější ohlasy jezdců z cíle RZ 2 z Rádia Rally 

Bohemia: 

 

Kopecký Jan / Dresler Pavel (1. čas):  „Vložka je po startu celá mokrá, ke konci to 

trochu prosychá. Na každém desátém metru se mění grip. Myslím, že jsme zvolili 

dobré gumy.“ 

Pech Václav / Uhel Petr (4. čas): „Toto nebyla zkouška pro nás, bylo tam hodně 

vody a hlavně ve vracákách to hodně klouzalo, tady ztratíme. Ale myslím, že jsme to 

projeli dobře.“ 

Černý Jan / Černohorský Petr (2. čas): Honza (Dohnal) stojí ve vracáku, nevím, 

jestli má technické problémy nebo někde zapadl. Čas není špatný, já jsem spokojený, 

tohle byla zkouška pro nás. Asi po půl roce jsme konečně zvolili dobré gumy. 

Jakeš Miroslav / Ehlová Marcela (14. čas): „Začalo to dobře, ale v jednom 

vracáku jsem nedobrzdil a šel jsem ven. Pak jsem se to snažil dohnat. Stál jsem u 

havárie Odložilíka a pak i u Dohnala.“ 

Dohnal Jan / Zalabák Pavel (67. čas): Jak jsou vracáky tady u konce, tak jsem 

tam udělal hodiny a zůstal jsem stát na břiše. Divákům dlouho trvalo, než nás vrátili 

zpátky. Pak jsme se přetočili znova, jako kdybychom měli problémy s transmisemi. 

Štajf Vojtěch / Rajnoha František (5. čas): Teď to pro nás bylo lepší. Na první 

zkoušce jsem autu nevěřil. Teď ve vracákách bylo vidět, že se to s tímto autem ještě 

musím naučit. 

Vlček Martin / Žáková Jindřiška (7. Čas): Bylo to docela zajímavé. Mám brzdový 

pedál na zemi, jel jsem jen na ruční brzdu. 

Jelínek Jan / Machů Petr (8. čas): Je to těžké, je to super, strašně to klouže. 

Akorát jsme úplně přišli o brzdy. 

Vojtěch Štěpán / Ernst Michal (6. čas): Dvě vložky, dvakrát v cíli. Maximální 

spokojenost. My jsme neměli moc dobré gumy na první zkoušku, na tuto to bylo lepší. 

Ale je náročné se do toho dostávat. 

Trojan Karel / Chlup Petr (11. čas): Vezeme se. Zvolil jsem špatné pneumatiky, ty 

nejměkčí, strašně se to vozí. Na Vinci to bylo úplně špatně, tady to bylo snad trošku 

lepší. 

Scharmach Peter / Zenz Dennis (31. čas): It was very slippery. It is very 

enjoyable, but if you know it only from recce, it is very hard. (Hrozně to klouže. Je to 



 

velmi zábavné, ale kdy znám trať jenom ze seznamovacích jízd, tak je to velmi 

obtížné.) 

Jaroslaw Szeja (9. čas, 1. v PV): We have fixed the car, it was lot of fun. Just after 

fixing the problems with electric, we were going directly to the stage. (Opravili jsme 

auto, bylo to zábavné. Okamžitě po opravě potíží s elektrikou jsme spěchali na RZ.) 

Václav Kopáček (10. čas, 2. v PV): Pneumatiky nám moc klouzaly, ale celkem jsme 

se svezli a v závěru jsme je i ohřáli. Jinak je to dobré, jen nás ve vyšších otáčkách 

stále zlobí turbo. 

Martin Březík (12. čas, 3. v PV): Rytmus jsme měli celkem dobrý, ale ve třech 

vracácích jsme udělali chyby. Ale jinak je to asi dobré. 

Václav Dunovský (19. čas, 1. ve 2WD): Tentokrát jsme neudělali žádnou chybu. 

Kluci nasadili pekelné tempo. Je to nádherná a těžká zkouška, ale nevím, jestli jsme 

zvolili správné tempo. 

Filip Mareš (23. čas, 2. ve 2WD): Od poloviny RZ jsme měli problémy s brzdami, 

vůbec to nebrzdí. Ztratili jsme asi dost.  

David Tomek (26. čas): Na přejezdu na druhou zkoušku nám praskl držák na 

alternátoru, tak jsme to opravovali na přejezdu. Auto jede rychleji, než jsme byli 

zvyklí, tak jsme se teď trochu ztratili v rozpisu. Ale jedeme dál a učíme se. 

Martin Šikl (28. čas, 10. v PV): Bylo to krásné, ale kus před cílem se nám to trochu 

svezlo a vypadli jsme ven. Trochu to oschlo, ale to je rally. 

 

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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