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Vážené dámy, vážení pánové, 
vážení motoristi tí p íznivci,

rád bych jménem spole nosti ŠKODA AUTO 
pop ál všem ú astník m, po adatel m i divák m 
hodn  zdaru a zážitk  p i letošním svátku 
motoristického sportu v Mladé Boleslavi a jejím 
okolí. Spole nost ŠKODA AUTO je - stejn  jako 
v minulých letech - generálním partnerem Rally 
Bohemia.

Zna ka ŠKODA je výkladní sk íní eského inže-
nýrství a pyšní se také jednou z nejdelších tradic 
motorsportu - již 116 let, tém  od po átk  
výroby motorových vozidel, jsme na tomto poli 
aktivní. Také v letošním roce se týmu ŠKODA 
Motorsport na sv tových kolbištích velmi da í 
a diváci Rally Bohemia se mohou t šit na ú ast 
posádky s vozem ŠKODA FABIA R5. Rally 
Bohemia se jede tradi n  na tratích ve St edo-
eském a Libereckém kraji, které nabízí technické 

i rychlé pasáže. Posádky i diváci si tak mohou 
do syta užít nap tí spojené s idi ským um ním 
jezdc  a se skv le technicky p ipravenými vozy. 
O ekávaný vysoký po et posádek p ihlášených 
na start Rally Bohemia potvrzuje zájem jezdc  
o tento podnik. Nejen proto jsem p esv d en, 
že si op t mnoho nadšených divák  najde cestu 
k rychlostním zkouškám. 

Pro ŠKODA AUTO je rok 2017 ve znamení SUV 
modelové ofenzívy. Naplno b ží výroba modelu 
KODIAQ a již jsme p edstavili ve ejnosti také 
model KAROQ. Zárove  ŠKODA stále siln ji 
pracuje s novými tématy budoucnosti v automo-
bilovém pr myslu, mezi n ž pat í elektromobilita, 
autonomní ízení a digitalizace. Poslední z t chto 
trend  již je v motoristickém sportu velmi dob e 
zabydlen, uvidíme, kdy se do n j za nou promítat 
i trendy další.

Pevn  v ím, že letošní ro ník Rally Bohemia 
obyvatel m m sta Mladá Boleslav, celého 
regionu, ale i dalším host m, zam stnanc m 
spole nosti ŠKODA AUTO, jejich rodinným 
p íslušník m a všem p ítomným divák m p inese 
krásnou a napínavou podívanou plnou emocí.

Pamatujme prosím všichni na to, že motoristický 
sport je nejen krásný, ale dokáže být i nebez-
pe ný. Cht l bych všechny diváky proto požádat, 
aby se d sledn  ídili pokyny po adatel  a chova-
li se tak, aby neohrozili svoje zdraví ani žádnou 
ze sout žních posádek.

Za spole nost ŠKODA AUTO jako hrdého part-
nera sout že p eji všem hodnotný sportovní 
zážitek, sout žním posádkám závod ní v duchu 
Fair play a organizátor m bezchybn  zvládnutou 
Rally Bohemia.

Ing. Bohdan Wojnar

len p edstavenstva ŠKODA AUTO, 
odpov dný za oblast HR Management

Ladies and gentleman, 
dear fans of motor sport,

On behalf of ŠKODA AUTO I would like to wish 
all the participants, organisers and spectators 
every success and the best of luck at this year’s 
motor sport competition in Mladá Boleslav and 
its surroundings. As in previous years, ŠKODA 
AUTO is the general partner of Rally Bohemia.

The ŠKODA brand, the shop window of Czech 
engineering, takes pride in one of the longest 
traditions in motor sport – we have been active 
in this  eld for 116 years, almost since the 
very beginnings of car production. This year 
our ŠKODA Motor Sport continues to be very 
successful worldwide and is also participating 
in Rally Bohemia with ŠKODA FABIA R5. The 
rally o  ers technical as well as fast sections in 
the traditional routes of the Central Bohemian 
and Liberec regions. Both the crews and the 
spectators can fully enjoy the tension of the 
racers’ driving art and the perfectly prepared 
vehicles. The estimated high number of crews 
registered for Rally Bohemia is evidence of this 
race’s popularity. Not only this fact leads me to 
believe that many enthusiastic spectators will 
 nd their way to the speed tests.

For ŠKODA AUTO, 2017 is the year of SUV 
range o  ensive. The production of KODIAQ is 
in full swing and another model, KAROQ, has 
been presented to the public. At the same time, 
ŠKODA is working harder still with new topics 
of automotive future like e-mobility, autonomous 
driving and digitisation. With the last trend well-
established in motor sport, we will see when the 
other follow.

I  rmly believe that this year the citizens of Mla-
dá Boleslav, the entire region and other guests, 
employees of ŠKODA AUTO, their relatives and 
all the spectators can look forward to an ama-
zing and thrilling experience full of emotions.

Let us not forget that motor sport is not only a 
beautiful discipline, but can also be dangerous. 
That is why I want to ask all the spectators to 
strictly adhere to the organizers’ instructions and 
behave in such a manner that doesn’t endanger 
their health or any of the racing crews.

In the name of ŠKODA AUTO, a proud partner 
of this competition, I would like to wish all of 
you a valuable sport experience, the racing crews 
a fair-play race and the organisers a perfectly 
managed Rally Bohemia.

Ing. Bohdan Wojnar

ŠKODA AUTO Board Member, 
Human Resources Management
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Vážení fanoušci a návšt vníci Rally Bohemia,

organiza ní výbor Rally Bohemia pro vás v tomto 
roce p ipravil sout ž, která se nerodila v bec 
snadno. O to v tší máme radost, že se znovu 
poda ilo navázat na dlouhou tradici této sout že 
v Mladé Boleslavi a znovu p ipravit rally, která 
hostí Mistrovství eské republiky v rally soudobých 
i historických automobil .

Snažili jsme se p ipravit sout ž, která bude n ím 
výjime ná. Naše rychlostní zkoušky mají v tomto 
roce v pr m ru nejdelší trat  a to pro posádky 
p edstavuje velkou náro nost a trochu jinou p ípra-
vu a nasazení, než na krátkých m ených úsecích. 
Pro diváky tento formát nabízí minimum p ejížd ní 
mezi rychlostními zkouškami a možnost z stat na 
jednom míst  po oba pr jezdy tak, jak to bývá 
nap íklad na n kterých sout žích mistrovství sv ta. 
Sout žní pole je v dnešní dob  neoby ejn  pestré 
a našt stí už jsou pry  doby, kdy ítalo jen n kolik 
desítek automobil . Vychutnejte si tedy pr jezdy 
celého startovního pole a všech závodník  nap í  
t ídami a zažijte Rally Bohemia a krásu podh í Ji-
zerských Hor a Mladoboleslavska. Vyplatí se po kat 

si i na pr jezdy legendárních rally voz  minulosti 
p i M R v rally historických automobil , stejn  jako 
po kat si na legendy p i Rally Bohemia Legend. 

P ipravit v dnešní dob  vrcholnou automobilovou 
sout ž není v bec jednoduché a díky organiza -
nímu výboru Rally Bohemia a silným partner m 
v ele se spole ností ŠKODA AUTO letos startuje 
44. ro ník této automobilové sout že. D kuji všem 
obcím, které umožnily pr jezd Rally Bohemia p es 
jejich území, což dnes není zdaleka samoz ejmou 
v cí, a d kuji i všem dalším orgán m a institucím, 
které daly souhlas k uskute n ní této rally. Bohužel 
není to pravidlem a asto se díky negativní mediál-
ní kampani v i rally setkáváme s negativním posto-
jem a odmítnutím. V ím, že sout žní jezdci ocení 
kompaktní charakter sout že a náro né a dlouhé 
rychlostní zkoušky, a diváci rovn ž ocení a pochopí 
trochu netradi ní pojetí rally, které ale má více než 
malé množství racionálních d vod . Užijte si všich-
ni rally, myslete prosím na bezpe nost, a chovejme 
se k sob  ohledupln , jak se sluší na obyvatele 
jedné z nejkrásn jších zemí v Evrop .

Pavel Dušánek

Pavel Dušánek
P edseda organiza ního výboru 

Rally Bohemia

Proslovy

Vážení p íznivci motorismu,

rád bych Vás srde n  p ivítal v Libereckém kraji, 
kterým za átkem ervence projede již ty ia ty-
icátý ro ník legendární Rally Bohemia. Znám jší 

a divácky zajímavou motoristickou sout ž bychom 
na severu ech z ejm  marn  hledali. I proto p i-
tahuje diváky nejenom z celé eské republiky, ale 
i ze sousedního Polska a N mecka. Liberecký kraj 
je už n kolik let jedním z hlavních partner  sout že, 
kterou každoro n  navštíví tisíce fanoušk , a tím 
výrazn  p ispívá ke zviditeln ní a propagaci našeho 
regionu. V ím, že i letos „Bohemku“ hojn  navštíví 
motoristi tí nadšenci a sv j pobyt v našem kraji 
si opravdu užijí.

Bude pro mne pot šením, pokud se i Vy p esv d-
íte o tom, že jsme krajem s nádhernou p írodou 

a zajímavými památkami, ale i se zápalem pro 

sportovní sout že, mezi které neodmysliteln  pat í 
i rally sport. Trat  minulých závod  vedly n kolika 
místy našeho kraje – Jizerskými horami, eským 
rájem, Tanvaldskem i okolím Hodkovic nad Mo-
helkou. V ím, že i tra  letošního závodu provede 
jeho ú astníky n kterými z mnoha krásných míst 
Libereckého kraje. 

Rally Bohemia je závod, který si za roky své 
existence vypracoval vysoký kredit a mezinárodní 
uznání díky ad  ob tavých organizátor . Proto 
bych cht l pod kovat všem, kte í se aktivn  podílí 
na podpo e a po ádání této sout že. Podmínky, 
které pro zajišt ní tak velké akce musí splnit, nejsou 
jednoduché a hladký pr b h je pro n  velkou od-
m nou. Všem závodník m i divák m p eji kvalitní 
sportovní zážitek a p íjemnou podívanou!

Martin P ta

Martin P ta
Hejtman Libereckého kraje

MUDr. Raduan Nwelati
Primátor m sta Mladé Boleslavi

Vážení diváci, milí sout žící,

jsem velice rád, že i letos se první ervencový 
víkend do Mladé Boleslavi vrací tradi ní Rally 
Bohemia, jedna z nejprestižn jších a nejsledovan j-
ších rally v eské republice. Letos naše m sto hostí 
už 44. ro ník a já jsem opravdu hrdý, že domovem 
a troufám si íci i synonymem pro tuto prestižní 
sout ž je už dlouhá léta práv  Mladá Boleslav.

Všichni se m žeme také tentokrát t šit na zajímavé 
trat , zvu ná jména závodník , rychlé a krásné 
vozy a v neposlední ad  na atraktivní doprovodný 
program. Dovolte mi, abych všem, kdo usednou 

do kokpit , pop ál mnoho úsp ch , silných zážitk  
ze závodu a p edevším bezpe nou jízdu se š ast-
ným návratem. Všem, kdo budou klání p ihlížet, 
tedy nám divák m a p íznivc m Rally Bohemia, 
p eji p íjemné zážitky. Jste-li navíc v našem m st  
poprvé, v ím, že to využijete k poznávání dalších 
možností kulturních a sportovních za ízení a rekre-
ace, které dnes Mladá Boleslav nabízí. Stejn  jako 
v minulých letech vás jménem organizátor  i m sta 
prosím o dodržování všech bezpe nostních opat-
ení - díky tomu si m žeme všichni ten 44. ro ník 

Rally Bohemia naplno užít a vychutnat.

MUDr. Raduan Nwelati, primátor Mladé Boleslavi
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Vážení p íznivci motorismu,

boleslavská Rally Bohemia je jedním z tradi ních 
podnik  kalendá e automobilových rally. V letoš-
ním roce nás eká již 44. ro ník této sout že, kdy 
se po náro ných tratích v okolí Mladé Boleslavy 
budou prohán t závodní vozy pilotované našimi 
nejlepšími sout žními jezdci. Osobn  se t ším 
na divácky atraktivní doprovodné sout že Bohemia 
Historic a Bohemia Legend, jejichž startovní listina 
je p íslibem skv lé podívané na závodní vozy, které 
psaly historii rally. Organizátor m bych rád pop ál 
bezproblémový a š astný pr b h rally, jezdc m 
hodn  sportovního št stí a nám divák m p kný 
sportovní zážitek.  

JUDr. Jan Š oví ek, Ph.D.

JUDr. Jan Š oví ek, Ph.D.
prezident Autoklubu eské republiky
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V roce 2017 eká na diváky celkem šest r zných rychlostních zkoušek ve dvou dnech. 

Diváci mají možnost být sou ástí rally od technických p ejímek v servisní zón  v Mladé 
Boleslavi v sobotu ráno. V tuto dobu je také možné vid t ú astníky testovací rychlostní 
zkoušky – shakedownu u obce Hrdlo ezy. Rally Bohemia následn  odstartuje ve 14:00 
(M R) ze Starom stského nám stí v Mladé Boleslavi. Cíl na stejném míst  je v plánu 
v ned li od 16:00.

Prosíme diváky, aby parkovali vždy jen v místech ur ených po adatelem a zachovávali 
volný pr jezd i pro t žkou techniku záchranných složek IZS!!! Respektujte prosím za-
kázané prostory, které jsou vymezené s ohledem na vaši bezpe nost, ale i s ohledem 
na soukromé vlastnictví, zasázené zem d lské plodiny nebo požadavky Chrán ných 
krajinných oblastí!

MOTORSPORT M ŽE BÝT NEBEZPE NÝ!
Poslouchejte pokyny po adatel  a nevstupujte do zakázaných prostor.

Testovací rychlostní zkouška se nachází 5 km od servisní zóny v katastru obce Hrdlo ezy 
v t sné blízkosti silnice I/38 vedoucí z Mladé Boleslavi na eskou Lípu. P ehledné divácké 
místo D001 je pod silni ním mostem této hlavní silnice a je p šky p ístupné z Hrdlo ez, kde 
je možnost parkování. V prostoru p ed startem shakedownu je možné sledovat práci mecha-
nik  p i nastavování voz . ást testovací rychlostní zkoušky je viditelná z mostu silnice I/38. 
Pozor na rychle projížd jící vozidla, dbejte pokyn  po adatel  a Policie R!

P ehledné divácké místo v rychlé 
úvodní ásti testovací RZ.

Servisní zóna: 
1. – 2. 7. 2017
Mladá Boleslav, parkovišt  u 13. 
brány ŠKODA AUTO a.s., 
Pr myslová ul.

Slavnostní start: 
1. 7. 2017 od 14:00 hod.
Mladá Boleslav, Starom stské 
nám stí

Cílový ceremoniál: 
2. 7. 2017 od 16:00 hod.
Mladá Boleslav, Starom stské 
nám stí

Technické p ejímky: 
Servisní zóna, parkovišt  u 13. brány 
ŠKODA AUTO a.s., Pr myslová ul.

POPIS DIVÁCKÝCH MÍST

SHAKEDOWN: HRDLO EZY

D001
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Automotoklub Škoda
innost a zam ení organizace

P edstavení Automotoklubu Škoda
Automotoklub Škoda Mladá Boleslav již od roku 1945 sdružuje p ízniv-
ce a fanoušky zna ky Škoda, od historických voz  až po nejmodern jší 
typy, nejen z okolí Mladé Boleslavi, ale i celé eské republiky. 

Pomáháme našim len m vytvá et vhodn jší podmínky pro realizaci 
jejich zájmové innosti, jak pro mládež (nap . minikáristický sport, 
modelá ství), tak i pro dosp lé motoristy (caravaning, handicapovaní 
motoristé, sportovní vyžití, základní asistence na silnicích – zdarma 
apod.).

Dob e se da í i spolupráce se zahrani ními Škoda kluby, nejen v rámci 
EU, ale i v Rusku a Austrálii.

Dlouholetou tradici, která vznikla již v minulém 

století i na mezinárodní úrovni, mají p edevším 

dv  sout že, a to Škoda Tour a Škoda Economy Run.

Škoda tour
Škoda Tour jsou mezinárodní setkání fand  a p átel voz  Škoda, která 
se konají každý rok, st ídav  v R a v zahrani í. 

Letos se po ádá (22. 07. – 29. 07. 2017) již 54. ro ník v N mecku 
(Berlín – Brandenburg).  

Ú elem tohoto týdenního setkání je nejen poznávání regionu, kde 
se tyto akce konají, ale ve spolupráci se Škoda Auto MB i získání 
informací o vozech poslední modelové ady Škoda, provád ní servisních 
inností, seznamování se s výrobním procesem v továrn  a historií 

spole nosti.

Nejvzdálen jší ú astníci byli dosud z Ruska, Austrálie a Jižní Ameriky. 
Zájem o ú ast se p enáší z jedné generace na druhou, takže zde m že-
me vid t a potkávat jak seniory, tak i jejich vnuky a pravnuky.

Škoda Economy Run
Také sout ž o nejmenší spot ebu paliva u voz  Škoda (Škoda Economy 
Run) má své po átky p ed 30 lety, kdy po zkušenostech z mezinárodní 
sout že ve Vídni, organizované spole ností VW, bylo rozhodnuto konat 
tyto sout že také i v eskoslovensku pro vozy Škoda. V letošním roce  
bude to již 36. ro ník (sobota 23. 09. 2017). 

Start se konal vždy v Ml. Boleslavi a sout žící absolvovali tra  dlouhou 
n kolik set kilometr  i na silnicích Rakouska, Polska a Moravy.

V posledních létech je start i cíl vždy u Servisních služeb Škoda Auto 
v Kosmonosech a délka trat  je n co p es 300 km. Po zkušenostech, 
získaných v minulých ro nících, se pro m ení spot eby paliva i dodržo-
vání pravidel silni ního provozu, využívá dostupná moderní elektronická 
technika. Vít zové dosahují spot eby paliva okolo 3 l / 100 km. Sou-
t žní posádky tvo í ženy, muži, žurnalisté i handicapovaní motoristé, 
nejen z R, ale i zahrani í, p edevším z Finska, kde dle zkušeností naší 
sout že mají zájem konat i jejich sout že FIA. 

Úsp chy len
Dobrých výsledk  dosahují i další lenové našeho klubu, kte í se ak-
tivn  v nují svým zálibám v odbornosti autocross, rallye sout že apod. 
Zú ast ují se automobilových závod  v rámci mistrovství R a zóny 
st ední Evropy, kde získali v roce 2016 mistrovský titul v MM R v au-
tocrossu.

Také lenové minikarklubu (odbornost – slalom a sjezd) dosahují velice 
dobré výsledky, a to nejen p i po ádání závod , ale i jako sout žní 
jezdci, kte í se zú ast ují vrcholových podnik  Mistrovství R, Finále 
Poháru R a SR, Evropského poháru i St edon meckého poháru a Me-
zinárodní šestidenní sout že, kde vystupují i na stupních nejvyšších. 

Majitelé historických voz  všech zna ek i voz  Škoda 1000 MB / 
MBX / MBG, a nebo i caravanisté si mohou užívat p átelskou pohodu 
p i setkáních, která pro n  organizují lenové našeho klubu. 

Všichni naši lenové mají nárok na bezplatné dopravní a turistické in-
formace ( R a EU) a bezplatnou základní asisten ní pomoc na silnicích 
v R.

Všem motorist m a p átel m rallye i ostatních sout ží, p ejeme hodn  
pohody a bezpe né jízdy po celý rok.

Další informace lze získat telefonicky, nebo na internetových stránkách 

www.amkskoda.cz
www.skodatour.eu
www.economyrun.cz
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wwww.kuurzyybezzpeccnejjizdyy.cz
Autodrom Sosnová u eské Lípy nabízí možnost absolvování 
základního kurzu bezpe né jízdy pro jednotlivce i pro celé 
skupiny. V jednom termínu proškolíme až 50 idi . 
Možnost zap j ení automobilu za cenu 500,- K .

Nau íme Vás defenzivní zp sob jízdy | brzdné dráhy a 
správný zp sob brzd ní | vyhýbání se p ekážce | ideální 
stopu | jízdu na smykových plochách | aquaplaning | 
ešení smyku a dalších krizových situací.

ZÁKLADNÍ 
KURZ BEZPEČNÉ JÍZDY

Cena kurzu 3.492,- K
v etn  DPH

Autodrom SosnováGlobal Assistance Racing Arena

www.kurzybezpecnejizdy.cz



www.onisystem.cz

Magnetický

Vodotěsný

Bezdrátově nabíjený

S dlouhou výdrží

Bez tlačítka vypnout

Detekce sundání

Vodotěsný GPS lokátor s dlouhou výdrží, díky kterému můžete 
monitorovat pohyb osob, věcí a vozidel.

MĚJTE PŘEHLED O MAJETKU  A LIDECH,  
NA KTERÝCH VÁM ZÁLEŽÍ
Nic nemusíte instalovat, stačí si vybrat verzi s magnetem nebo 
bez a tracker umístit tam, kde ho potřebujete. 

Cena za zařízení  
včetně bezdrátové  
nabíječky a aplikace  
NAM tracker. Cena za služby  
242 Kč/měsíc včetně DPH.

Už 10 let se staráme o bezpečnost rally.  
Vyzkoušejte naše řešení, zavolejte na +420 737 900 300 
nebo napište na rally@onisystem.cz

žete 

ebo

Po udání kódu 
RALLY2017 

cena 

3.600 Kč
včetně DPH 



UPOZORN NÍ
P I POHYBU RESPEKTUJTE ZAKÁZANÉ 

PROSTORY A DBEJTE VŽDY POKYN  PO A-
DATELE. NA VYBRANÉ MÍSTO SE V ŽÁDNÉM 

P ÍPAD  NEP ESOUVEJTE PO TRATI.

V letošním roce jsme nov  pro diváky Rally Bohemia p ipravili novinku 
s názvem tipy zkušeného diváka.

Jedná se o námi vybraný seznam míst, která nespl ují všechny požadav-
ky o  ciálního diváckého místa, ale p esto nabízí atraktivní podívanou 
pro diváka. Je na samotném divákovi, jak se na takové místo dostane.

TIPY ZKUŠENÉHO DIVÁKA

RZ MOGUL ZLATÁ

RZ RADOSTÍN A CETNO

Zajímavé místo, kde divák op t pozoruje v z po dlouhou dobu. 
P íjezd od obce Ž árek.

Dv  vrace ky ve stylu Monte Carlo. P íchod lesem od obce 
Bezd ín.

Vyvýšené místo s pohledem na krásné esí ko po rychlém p íjez-
du do lesa. Nejlepší trasa k místu vede v protism ru RZ lesem 
od obce T tí. 

Ostré pravé odbo ení z velmi rychlého úseku na tradi ní „louky“ 
p ed obcí Zlatá Olešnice. Jedná se o prostorné místo na vnit ku 
zatá ky. P íjezd divák  od Vysokého.

Sou adnice: 50.720125, 15.348089

Sou adnice: 50.634864, 15.095145

O zhruba 400 m dále ve sm ru RZ si divák m že najít bezpe né 
místo vlevo od vozovky, odkud je možné pozorovat velmi dlouhý 
p íjezd a odjezd posádek.

Sou adnice: 50.718162, 15.342738

Sou adnice: 50.656409, 15.091972

Zcela nový úsek na RZ Mogul Zlat, kde sout žní vozy doslova 
projedou kolem diváka ze všech stran. P íchod po louce nad tratí 
z diváckého místa D302 po zhruba 300 metrech ch ze v protism -
ru RZ.

Sou adnice: 50.707489, 15.333533

Sou adnice: 50.640904, 15.063739

Vyvýšené místo s pohledem na nejširší úsek RZ, kde vozy stoupají 
po hlavní silnici. P íjezd z centra Zlaté Olešnice.

Sou adnice: 50.703279, 15.342528
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      +420 261 112 721
        obchod@tkf.cz
        www.tkf.cz

TKF, spol. s r.o.          
        Dobronická 1257
148 00  Praha 4 Libuš

KOMPLETNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVODŮ A JINÝCH AKCÍ NA MÍRU

STANY

VELKOSTANY

NÁBYTEK

NAFUKOVADLA

PŮJČOVNA TKF

DŘEVĚNÁ LEHÁTKA

MOBILNÍ TOALETY

OSVĚTLENÍ

TOPENÍ, ATD.

ZALOŽENO 1997 Výroba – Prodej – Půjčovna

VYBAVENÍ PRO VÁŠ EVENT
Stany, vlajky, nafukovadla, bannery, nábytek, síťové ploty, dopravní značení



Sobota 1. 7. 2017

Ned le 2. 7. 2017

14:00 Ceremonial Start, Mladá Boleslav

14:23 ŠKODA AUTO M stská 2,61 km

15:19 GLOBAL ASSISTANCE Chloudov I. 7,23 km

15:59 MOGUL Zlatá I. 23,53 km

17:38 Servis Mladá Boleslav

18:56 GLOBAL ASSISTANCE Chloudov II. 7,23 km

19:36 MOGUL Zlatá II. 23,53 km

20:45 Servis Mladá Boleslav

08:00 Servis Mladá Boleslav

09:03 MOGUL Radostín I. 20,64 km

10:36 GLOBAL ASSISTANCE Cetno I. 17,51 km

11:12 ŠKODA AUTO Starom stská I. 4,82 km

12:02 Servis Mladá Boleslav

13:20 MOGUL Radostín II. 20,64 km

14:53 GLOBAL ASSISTANCE Cetno II. 17,51 km

15:29 ŠKODA AUTO Starom stská II. 4,82 km

16:00 Podium Ceremony
Starom stské nám stí, Mladá Boleslav

Podium Ceremony Rally Legend 14:00

20171974
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CHRÁNÍME VÁŠ MAJETEK 

 
ALARMY KAMERY DOHLED PCO AAAAAAALARRMY ONI SYSTÉM 

BEZPE NOSTNÍ POKYNY
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RZ M stská je novinkou mezi trat mi Rally 
Bohemia. Jedná se o 2,61 km dlouhou polo-
okruhovou rychlostní zkoušku p ímo v srdci 
Mladé Boleslavi. Start se spole n  s cílem 
nachází na Starom stském nám stí. Zde 
se také závodníci vydávají do svého druhého 
kola, a proto bude možné po celé délce RZ 
vid t každý v z dvakrát. Závodníky zde eká 
plno nástrah v podob  úzkých technických 
pasáží a nep íjemných obrubník .

V roce 2017 se na trat  Rally Bohemia vrací krásná 7,43 km dlouhá 
rychlostní zkouška Chloudov. Náro né p echody mezi povrchy asfaltu 
zde zvládly potrápit nemálo zkušených jezdc . Na diváky eká atraktiv-
ní a p ehledné divácké místo D202 v obci Koberovy. 

Tato rychlostní zkouška vznikla áste ným spojením RZ Šumburk 
a Navarov. Využívá ty nejhez í úseky z obou RZ a se svojí délkou p es 
23 km a velkým p evýšením p edstavuje opravdovou výzvu pro sout -
žící. Start zkoušky je v Tanvaldu a RZ následn  stoupá do nejvyššího 
místa Rally Bohemia v P íchovicích odkud pak klesá tém  až do Nava-
rovského údolí s legendárními vracáky a pr jezdem p es most. Cíl RZ 
je na p íjezdu do obce Jílové u Držkova.

RZ ŠKODA AUTO 
M STSKÁ

RZ GLOBAL ASSISTANCE 
CHLOUDOV

RZ MOGUL ZLATÁ

D201 

D301

D303
D202 

Levé odbo ení po rychlém 
výjezdu z údolí od obce Líšný.

Atraktivní prudké pravé 
odbo ení v lyža ském centru 
P íchovice. P ístup od Ko e-
nova.

Atraktivní divácké místo 
na výjezdu z Navarovského 
údolí. P íjezd od Držkova. 

Prostor startu a cíle spole n  s nájezdem do druhého kola.

Levé odbo ení do široké pravé zatá ky k Magistrátu m sta.

Pravá odbo  a p íjezd na Starom stské nám stí.

Technická pasáž mezi poštou a základní školou a následný rychlý sjezd sm rem 
k technologickému centru Škoda Auto.

Velmi p ehledné místo 
s výhledem na rychlý p íjezd 
a následná esí ka ve stoupání 
sm rem k obci Chloudov.

Dv  odbo ení u Zlaté Olešnice. 
V míst  bude z ízen p echod 
p es RZ a diváci budou moci 
procházet areálem mezi dv ma 
diváckými místy. P íjezd od Pla-
v  nebo od Zlaté Olešnice.

Rychlý rovný úsek p ed cílem 
RZ mezi obcí Vlastibo  a Jílové 
u Držkova.

D101 

D102 

D104 

D103 

D302a/b

D304

MOTORSPORT
CAN BE DANGEROUS!
Obey the Organizers’ instructions 
and do not enter the prohibited area.
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GLOBAL ASSISTANCE Chloudov
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MOGUL Zlatá
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MOGUL Radostín
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Oproti lo skému roku je RZ Radostín op t bez polookruhové varianty. 
I tak je rychlostní zkouška o délce 20,64 km jednou z delších a náro -
n jších. Klasické pasáže kolem Hodkovic nad Mohelkou a Pelíkovicemi 
slibují tradi n  skv lé divácké zážitky. Start je v letošním roce na okraji 
Hodkovic sm rem k letišti. Cíl RZ se nachází na p íjezdu do obce 
Rychnov.

M stská rychlostní zkouška procházející m stem automobil  ŠKODA nabízí množství p kných diváckých 
míst. V tomto roce se startem u letišt  v Mladé Boleslavi a s cílem na Starom stském nám stí. Sout žní 
vozy p ímo z cíle záv re né rychlostní zkoušky najížd jí do prostoru cílového ceremoniálu na Starom st-
ském nám stí. 

Polookruhová rychlostní zkouška využívající podstatnou ást tradi ní 
RZ Vinec. Záludná RZ v blízkosti Mladé Boleslavi s technickými, ale 
i velmi rychlými pasážemi. Start je umíst n v obci Dolní Cetno, kde 
je umíst na VIP zóna ŠKODA AUTO, dalším divák m sem nebude 
umožn n vstup! Do obce Dolní Cetno se RZ vrátí po odjetí prvního 
okruhu a následn  se z okruhu odpojí v D501, kde diváci uvidí dva 
pr jezdy.

RZ MOGUL RADOSTÍN

RZ ŠKODA AUTO STAROM STSKÁ

RZ GLOBAL ASSISTANCE 
CETNO

D601

D603

D801 D803 

D704

D602

D701

D604

D802

D703

Atraktivní prostor startu RZ 
na okraji Hodkovic se dv ma 
levými zatá kami. Je zde 
možné sledovat i prostor 
startu do RZ. P ístup p šky 
z Hodkovic. 

Atraktivní divácké místo, 
pravý vracák na kostkách, na 
historickém nám stí Hodkovic 
nad Mohelkou.

Ostré pravé odbo ení u letiš-
t . Možnost stání na vyvýše-
ném svahu blízko k trati RZ. 
P ístup od Bezd ína.

Výjezd na hlavní silnici 
z úzkého pro  lu mezi domy. 
Prudká otevírající se levá za-
tá ka. P ístup od Bezd ína.

Rychlé pravé odbo ení p i 
nájezdu do obce Rokytovec. 
P íjezd od obce P tikozly.

Levé odbo ení z mostu 
na výjezdu z obce T tí. 
P íjezd od Radimovic.

Ostré pravé odbo ení (první 
pr jezd) a levé odbo ení 
(druhý pr jezd) po výjezdu 
z Dolního Cetna. P íjezd od 
Bezna.

Atraktivní divácké místo, 
k ižovatka nad Pelíkovicemi. 
Odbo ení s velkou hranou 
na k ižovatce nad Pelíkovice-
mi, následná rychlá a p e-
hledná pasáž ve stoupání 
na pastvinách. Ob erstvení 
v míst . P íjezd od Rychnova 
u Jablonce a od Bezd ína.

Ostré pravé odbo ení 
u autosalonu u eky Jizery. 
P ístup z centra Mladé 
Boleslavi.

Rychlý pr jezd obcí Strenice. 
P íjezd od Krnska.

D702

Ostré levé odbo ení. P íjezd 
od Bezna.

158

155

150

Important
call numbers
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GLOBAL ASSISTANCE Cetno
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ŠKODA AUTO Starom stská
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H istoric
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O  ciální program Rally Bohemia 2017 p ipravili: organiza ní tým Rally 
Bohemia / Texty: Petr Eliáš, Aleš Holakovský / Foto: Tomáš Mansfeld, 
Petr Eliáš, archiv ŠKODA AUTO, archiv K motorsport / Mapové 
podklady, popis diváckých míst: Petr Pavlát, Petr Eliáš / Lito: ReproArt 
Liberec s.r.o. / Redak ní uzáv rka: 21. 6. 2017

Popis diváckých míst i mapy samotné byly vytvo eny dlouho p ed 
termínem sout že Rally Bohemia 2017. Po adatelé proto nevylu ují 
p ípadné zm ny a úpravy, ke kterým m že dojít po termínu redak ní 
uzáv rky. Ke zm nám m že dojít p edevším s ohledem na bezpe nost 
posádek, ale i z d vodu bezpe nosti divák  anebo z d vod  ekolo-
gických a ochrany p írody. Za p ípadné odchylky se organizáto i Rally 
Bohemia omlouvají a sou asn  d kují za pochopení. Aktuální informace 
jsou vždy k nalezení na o  ciálních webových stránkách Rally Bohemia 
na www.rallybohemia.cz.

RALLY BOHEMIA 2017

158

155
150

D ležitá telefonní ísla
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RAPID SPACEBACK A   SI       K    P S  D             
    K   DP    K DA P   S A DARD                   

       S          I       

K     C  
K DA RAPID SPACEBACK      

Nová ŠKODA BEZ STAROSTÍ. Operativní leasing nové 
genera e n ní pro v e n  o el  a on  g ra e.

             
K DA BE  S AR S         K DA  

  RAPID SPACEBACK  D       
                 

   K DA  e no e  e  starostí  Ta to

.s o a e starosti.





TROUFNETE SI?

NOVÁ ŠKODA OCTAVIA RS 245 SE SILOU 245 KONÍ

/skodacz /skodacz /skodacz /skodacrskoda-auto.cz
Kombinovaná spotřeba a emise C0

2
 vozů 

OCTAVIA RS 245: 6,4–6,6 l/100 km, 146–150 g/km

SIMPLY CLEVER
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