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Vážené dámy, vážení pánové,
vážení motoristiótí pĠíznivci,

Ladies and gentlemen,
dear motorsport fans,

rád bych jako zástupce spoleónosti ŠKODA
AUTO popĠál hodnā zdaru letošní soutāži a také
všem jejím úóastníkĪm, poĠadatelĪm i divákĪm. Spoleónost ŠKODA AUTO je – stejnā jako
v minulých letech – generálním partnerem Rally
Bohemia.

Let me as representative of ŠKODA AUTO wish
this year’s competition as well as its participants,
organizers, and spectators every success. As in
previous years ŠKODA AUTO is the general
partner of the Rally Bohemia.

Tento soutāžní podnik je již tradiónā velmi
oblíbený mezi pĠíznivci motorsportu a je hojnā
navštāvován nejen obyvateli stĠedoóeského regionu. Znaóka ŠKODA je výkladní skĠíní óeského
inženýrství a pyšní se také jednou z nejdelších
tradic motorsportu – od poóátkĪ výroby motorových vozidel jsme na tomto poli aktivní již 115 let.
Také v letošním roce je ŠKODA Motorsport velmi
úspāšná a diváci Rally Bohemia se mohou tāšit
na úóast posádky s vozem ŠKODA Fabia R5.
Oóekávaný vysoký poóet posádek pĠihlášených
do soutāží v rámci Rally Bohemia óiní tento
podnik velmi atraktivním a divácky vdāóným.

The race, frequently visited not only by inhabitants of the region, has traditionally been very
popular among fans of motorsport. The ŠKODA
brand is the showcase of Czech engineering,
taking pride of one of the longest motorsport
tradition – since the beginning of automobile
production we have been active in this ¡eld for
115 years, and 2016 is also a successful year
for the ŠKODA Motorsport. Rally Bohemia
spectators can look forward to our crew in the
ŠKODA Fabia R5. Such a high number of crews
that we are expecting to be registered for the
Rally Bohemia make this competition spectacular
and rewarding.

Pro ŠKODA AUTO je rok 2016 ve znamení
oslavy 25 let spojení s koncernem VW. Díky
tomuto partnerství a také umu a nadšení všech
zamāstnancĪ spoleónosti se z regionální znaóky
sice s bohatou historií, ale bez jasné budoucnosti
stal globální hráó s širokou paletou moderních
a atraktivních vozĪ úspāšných u zákazníkĪ
po celém svātā.

This year stands for the celebration of the 25year partnership of ŠKODA AUTO and the VW
Group. This partnership, the craft and enthusiasm of all employees of the company turned a
regional brand with a rich history and yet with
no clear future into a global player with a wide
range of modern and appealing cars that are a
success among customers worldwide.

Pevnā vāĠím, že letošní roóník Rally Bohemia
obyvatelĪm māsta Mladá Boleslav, celého
regionu, ale i dalším hostĪm, zamāstnancĪm
spoleónosti ŠKODA AUTO, jejich rodinným
pĠíslušníkĪm a všem pĠítomným divákĪm pĠinese
napínavou a emocionální podívanou s vĪní
benzínu.

I strongly believe that this year‘s Rally Bohemia
will be an exciting and emotional spectacle with
the scent of petrol to be enjoyed by residents of
Mladá Boleslav and the entire region as well as
other guests, employees of ŠKODA AUTO, their
family members, and all present spectators.

Pamatujte na to, že motoristický sport je nejen
krásný, ale dokáže být i nebezpeóný. Chtāl bych
všechny diváky proto požádat, aby se dĪslednā
Ġídili pokyny poĠadatelĪ a chovali se tak, aby
neohrozili svoje zdraví ani žádnou ze soutāžních
posádek.
Za spoleónost ŠKODA AUTO jako hrdého
partnera soutāže pĠeji všem hodnotný sportovní
zážitek, soutāžním posádkám závodāní v duchu
Fair play a organizátorĪm bezchybnā zvládnutou
Rally Bohemia.

Please bear in mind that motorsport is not only
fascinating but can also be dangerous. Let me
ask all spectators to strictly follow instructions
of the organizers and conduct in such a manner
that does not put their own health or any of the
competing crews at risk.
On behalf of ŠKODA AUTO and the proud
partner of the competition, let me wish you a valuable sport experience, the crews a race in the
spirit of fair play, and the organizers a perfectly
mastered Rally Bohemia.

Ing. Bohdan Wojnar
Ing. Bohdan Wojnar
ólen pğedstavenstva ŠKODA AUTO,
odpovĀdný za oblast HR Management
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ŠKODA AUTO Board Member,
Human Resources Management

generální partner:

Vážení fanoušci a návštĀvníci Rally Bohemia,
organizaóní výbor Rally Bohemia pro vás v tomto
roce pğipravil soutĀž, která se nerodila vĩbec
snadno. O to vĀtší máme radost, že se znovu
podağilo navázat na dlouhou tradici této soutĀže
v Mladé Boleslavi a znovu pğipravit rally, která
hostí Mistrovství òeské republiky v rally soudobých
i historických automobilĩ.

Pavel Dušánek
Pğedseda organizaóního výboru
Rally Bohemia

Proslovy

Snažili jsme se pğipravit soutĀž, která bude nĀóím
výjimeóná. Naše rychlostní zkoušky mají v tomto
roce v prĩmĀru nejdelší tratĀ a to pro posádky
pğedstavuje velkou nároónost a trochu jinou pğípravu a nasazení, než na krátkých mĀğených úsecích.
Pro diváky tento formát nabízí minimum pğejíždĀní
mezi rychlostními zkouškami a možnost zĩstat na
jednom místĀ po oba prĩjezdy tak, jak to bývá
napğíklad na nĀkterých soutĀžích mistrovství svĀta.
SoutĀžní pole je v dnešní dobĀ neobyóejnĀ pestré
a naštĀstí už jsou pryó doby, kdy óítalo jen nĀkolik
desítek automobilĩ. Vychutnejte si tedy prĩjezdy
celého startovního pole a všech závodníkĩ napğíó
tğídami a zažijte Rally Bohemia a krásu podhĩğí Jizerských Hor a Mladoboleslavska. Vyplatí se poókat

Vážení pĠíznivci motorismu,

PaedDr. Roman Jeómínek
Prezident Autoklubu òR

pğeji vám mnoho pğíjemných sportovních zážitkĩ
pği úóasti nebo pği sledování Rally Bohemia, která
v letošním roce oslaví 43 let své dlouhé a hodnotné
historie. Motoristický sport patğí mezi nejoblíbenĀjší sportovní odvĀtví v òeské republice a souóasnĀ
je i výkladní skğíní dovednosti našeho prĩmyslu,
kdy domácí tým Škoda Motorsport velmi kvalitnĀ
reprezentuje òeskou republiku na zahranióních
soutĀžích. Tovární tým bude spolu s dalšími silnými
týmy a kvalitními závodníky tvoğit poóetné pole
závodníkĩ Rally Bohemia, v nĀmž nebudou chybĀt
zástupci všech kategorií a rĩzných výkonnostních úrovní rallysportu, vóetnĀ historických vozĩ
a rallylegend. Oceėuji nasazení všech sportovcĩ a
ólenĩ závodních týmĩ, kteğí vĀnují svĩj volný óas a
¤nance tomuto pĀknému, ale nároónému koníóku.

Vážení pĠíznivci motorismu,

Martin PĪta
Hejtman Libereckého kraje

rád bych Vás srdeónĀ pğivítal v Libereckém kraji,
kterým poóátkem óervence projede už tğiaótyğicátý
roóník legendární Rally Bohemia. ZnámĀjší a významnĀjší motoristickou soutĀž, která závodníkĩm
i divákĩm nabídne nejenom sportovní zážitky,
bychom na severu òech hledali stĀží. I proto
pğitahuje diváky nejenom z celé òeské republiky,
ale i ze sousedního Polska a NĀmecka. Liberecký
kraj je už nĀkolik let jedním z hlavních partnerĩ
soutĀže, kterou každoroónĀ navštíví tisíce divákĩ,
a tím výraznĀ pğispívá ke zviditelnĀní a propagaci
našeho regionu. VĀğím, že i letos „Bohemku“ hojnĀ
navštíví motoristiótí nadšenci a svĩj pobyt v našem
regionu si užijí.
Bude pro mĀ potĀšením, pokud se i Vy pğesvĀdóíte
o tom, že jsme krajem krásné pğírody a skvostných
památek, ale i se zápalem pro sportovní soutĀže,
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si i na prĩjezdy legendárních rally vozĩ minulosti
pği MòR v rally historických automobilĩ, stejnĀ jako
poókat si na legendy pği Rally Bohemia Legend.
Pğipravit v dnešní dobĀ vrcholnou automobilovou
soutĀž není vĩbec jednoduché a díky organizaónímu výboru Rally Bohemia a silným partnerĩm
v óele se spoleóností ŠKODA AUTO letos startuje
43. roóník této automobilové soutĀže. DĀkuji všem
obcím, které umožnily prĩjezd Rally Bohemia pğes
jejich území, což dnes není zdaleka samozğejmou
vĀcí, a dĀkuji i všem dalším orgánĩm a institucím,
které daly souhlas k uskuteónĀní této rally. Bohužel
není to pravidlem a óasto se díky negativní mediální kampani vĩói rally setkáváme s negativním postojem a odmítnutím. VĀğím, že soutĀžní jezdci ocení
kompaktní charakter soutĀže a nároóné a dlouhé
rychlostní zkoušky, a diváci rovnĀž ocení a pochopí
trochu netradióní pojetí rally, které ale má více než
malé množství racionálních dĩvodĩ. Užijte si všichni rally, myslete prosím na bezpeónost, a chovejme
se k sobĀ ohleduplnĀ, jak se sluší na obyvatele
jedné z nejkrásnĀjších zemí v EvropĀ.
Pavel Dušánek

To stejné platí o poğadatelích motoristických podnikĩ a o jejich nadšení, se kterým se každoroónĀ
vrhají do nových jednání o zajištĀní všech povolení
a dostateóného rozpoótu pro konání jejich soutĀže.
Jménem Autoklubu òeské republiky jim všem dĀkuji
za jejich obĀtavost a za jejich reprezentaci motoristického sportu v òeské republice, který je nejen dle
vysokého poótu divákĩ na vysoké evropské úrovni.
Všem divákĩm a návštĀvníkĩm Rally Bohemia
pğeji, aby vidĀli hodnotný motorsport a užili si tuto
tradióní soutĀž s dodržením všech bezpeónostních
opatğení, stanovených poğadateli. Závodníkĩm pğeji
férové závody, štĀstí pği jejich sportovních výkonech a bezpeóné dosažení cíle Rally Bohemia.
PaedDr. Roman Jeómínek

mezi které neodmyslitelnĀ patğí i rally sport.
Pro spojení sportovního a kulturního zážitku nemusíme chodit vĩbec daleko. Vždyĥ napğíklad traĥ
letošního roóníku vede nĀkolika místy našeho kraje,
Tanvaldskem ói okolím Hodkovic nad Mohelkou, oblastmi, které ukazují rozdílné a krásné óásti našeho
regionu – Jizerské hory a òeský ráj.
Rally Bohemia je závod, který si za roky své existence vypracoval vysoký kredit a mezinárodní
uznání díky ğadĀ obĀtavých organizátorĩ. Proto
bych chtĀl podĀkovat všem, kteğí se aktivnĀ podílí
na podpoğe a poğádání této soutĀže. Podmínky,
které pro zajištĀní tak velké akce musí splnit, nejsou
jednoduché a hladký prĩbĀh je pro nĀ velkou odmĀnou. Všem závodníkĩm i divákĩm pğeji kvalitní
sportovní zážitek a pğíjemnou podívanou!
Martin Pĩta

www.rallybohemia.cz

Vážení diváci, vážení soutĀžící,

Diváci se mohou opĀt tĀšit na zajímavé tratĀ,
zvuóná jména závodníkĩ, rychlé vozy a nezbytný doprovodný program. Dovolte mi, abych
závodníkĩm popğál mnoho úspĀchĩ, silných
zážitkĩ ze závodu a pğedevším bezpeónou
jízdu. Nám, divákĩm a fandĩm Rally Bohemia,
pğeji skvĀlé zážitky. Pokud jste v našem mĀstĀ
poprvé, doufám, že využijete i dalších možností našeho krásného mĀsta, které dnes nabízí
zajímavé kulturní a sportovní vyžití. ZávĀrem
vás zdvoğile žádám za organizátory o dodržování všech bezpeónostních opatğení – jedinĀ
tak si mĩžeme všichni ten letošní, 43. roóník
Rally Bohemia, užít naplno.

MUDr. Raduan Nwelati
Primátor mĀsta Mladé Boleslavi

MUDr. Raduan Nwelati
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MOTORSPORT MŰŽE BÝT NEBEZPEòNÝ!
Poslouchejte pokyny poğadatelĩ a nevstupujte do zakázaných prostor.
Servisní zóna: 2. – 3. 7. 2016
Mladá Boleslav, parkovištĀ u 13.
brány ŠKODA AUTO a.s.,
Prĩmyslová ul.

POPIS DIVÁCKÝCH MÍST
Pro rok 2016 pğichází Rally Bohemia s novým a netradióním harmonogramem, kdy se po oba dny
závodí na dvou rychlostních zkouškách ve dvou prĩjezdech. Jedna rychlostní zkouška každé etapy
je polookruhová, což dává divákĩm pğíležitost vidĀt zde více prĩjezdĩ soutĀžních vozĩ a strávit
na jednom místĀ klidnĀ celý prĩbĀh rychlostní zkoušky, protože zde stále bude co sledovat. Diváci
mají možnost být souóástí rally od technických pğejímek v servisní zónĀ v Mladé Boleslavi v sobotu
ráno a souóasnĀ i úóastníky testovací rychlostní zkoušky – shakedownu u obce Hrdloğezy, také
v sobotu dopoledne. Rally Bohemia následnĀ odstartuje ve 13:20 (MòR) ze StaromĀstského námĀstí v Mladé Boleslavi. Cíl na stejném místĀ je v plánu v nedĀli od 15:00 (Rally Bohemia Legend
od 13:40).

Start:
2. 7. 2016 od 13:20 hod.
Mladá Boleslav, StaromĀstské
námĀstí

Prosíme diváky, aby parkovali vždy jen v místech uróených poĠadatelem a zachovávali volný
prĪjezd i pro tĀžkou techniku záchranných složek IZS!!! Respektujte prosím zakázané prostory,
které jsou vymezené s ohledem na vaši bezpeónost, ale i s ohledem na soukromé vlastnictví,
zasázené zemĀdĀlské plodiny nebo požadavky ChránĀných krajinných oblastí!

Cílový ceremoniál:
3. 7. 2016 od 15:00 hod.
Rally Bohemia Legend od 13:40 hod.
Mladá Boleslav, StaromĀstské
námĀstí
Technické pğejímky: Servisní zóna,
parkovištĀ u 13. brány ŠKODA
AUTO a.s., Prĩmyslová ul.

SHAKEDOWN: HRDLOğEZY
Testovací rychlostní zkouška se nachází 5 km od servisní zóny v katastru obce Hrdloğezy v tĀsné
blízkosti silnice I/38 vedoucí z Mladé Boleslavi na òeskou Lípu. Pğehledné divácké místo D001
je pod silnióním mostem této hlavní silnice a je pĀšky pğístupné z Hrdloğez, kde je možnost
parkování. V prostoru pğed startem shakedownu je možné sledovat práci mechanikĩ pği nastavování vozĩ. òást testovací rychlostní zkoušky je viditelná z mostu silnice I/38. Pozor na rychle
projíždĀjící vozidla, dbejte pokynĩ poğadatelĩ a Policie òR!
D001

Pğehledné divácké místo v rychlé úvodní óásti testovací RZ.

O¤ciální program 43. RALLY BOHEMIA
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www.rallybohemia.cz

SIMPLY CLEVER

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ,
AŤ SE VYDÁTE KAMKOLIV

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia Combi ScoutLine: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

ŠKODA Fabia Combi ScoutLine
Nasedněte do nového vozu ŠKODA Fabia Combi ScoutLine a vydejte se rovnou za novými zážitky! Na cestu Vám
přibalíme dostatek prostoru, bezpečí i atraktivní výbavy. Bavit Vás budou robustní ochranné prvky karoserie, stylová
16" kola Rock z lehké slitiny nebo třeba asistent rozjezdu do kopce. Přibalit si navíc můžete adaptivní tempomat,
zadní parkovací kameru s ostřikovačem nebo praktickou dělicí síťovou stěnu. Chcete se o voze Fabia Combi ScoutLine
dozvědět víc? Zavolejte na Infolinku ŠKODA 800 600 000 nebo přímo navštivte svého prodejce vozů ŠKODA.
skoda-auto.cz

/skodacz

/skodacz

/skodacz

/skodacr

ŠKODA usnadňuje
život svým zákazníkům
každý den.
Naložte si pořádnou porci
dobrodružství s praktickými
stříbrnými střešními nosiči.

Nebo si s panoramatickou
střechou užívejte nebe nad
hlavou.

Zatímco o svícení i stírání
se za Vás postará Light and
Rain Assist.

A s parkováním Vám pomohou
přední i zadní parkovací senzory,
ať už zajíždíte kamkoliv.

Ročně je v ČR UKRADENO více než 11 000 aut

Nespoléhejte na štěstí
a pořiďte si GPS jednotku pro sledování aut.

jte
Získe

sleavvaurijní

Získáte okamžité SMS zprávy o:
• Krádeži auta, náklonu auta, krádeži kol
• Havárii (místu havárie, poloze auta a síle nárazu)
• Nabourání vozidla na parkoviš
• Odtahu vozidla a místě, kde se auto nachází

Chyťte zloděje při činu.
bu!
Zobrazte si aktuální polohu auta na webu!

na h ění!
t
pojiš

Navíc vyhodnome styl jízdy řidiče a poradíme, jak
j k jezdit
j dit efekvněji.
f k ěji
Šetřete peníze snížením spotřeby a opotřebení auta.

Chraňte své auto proti zlodějům a vandalům.

Objednejte zde: tel.: 734 427 427
www.onisystem.cz

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

ZALOŽENO 1997

Výroba – Prodej – Půjčovna

PŮJČOVNA TKF
KOMPLETNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVODŮ A JINÝCH AKCÍ NA MÍRU
STANY

DŘEVĚNÁ LEHÁTKA

VELKOSTANY

MOBILNÍ TOALETY

NÁBYTEK

OSVĚTLENÍ

NAFUKOVADLA

TOPENÍ, ATD.

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

+420 261 112 721
obchod@tkf.cz
www.tkf.cz

Automotoklub Škoda
óinnost a zamĀğení organizace

Automotoklub Škoda Mladá Boleslav již od roku 1945 sdružuje pğíznivce a fanoušky znaóky Škoda, od historických vozĩ až po nejmodernĀjší
typy, nejen z okolí Ml. Boleslavi, ale i celé òeské republiky.

Také soutĀž o nejmenší spotğebu paliva u vozĩ Škoda, má své poóátky
pğed 30 lety, kdy po zkušenostech z mezinárodní soutĀže ve Vídni,
organizované spoleóností VW, bylo rozhodnuto konat tyto soutĀže
také i v òeskoslovensku pro vozy Škoda. V letošním roce bude to již
35. roóník.

Pomáháme našim ólenĩm vytváğet vhodnĀjší podmínky pro realizaci
jejich zájmové óinnosti, jak pro mládež (napğ. minikáristický sport,
modeláğství), tak i pro dospĀlé motoristy (caravaning, handicapovaní
motoristé, sportovní vyžití, základní asistence na silnicích – zdarma
apod.).

Start se konal vždy v Ml. Boleslavi a soutĀžící absolvovali traĥ dlouhou
nĀkolik set kilometrĩ i na silnicích Rakouska, Polska a Moravy.
V posledních létech je start i cíl vždy u Servisních služeb Škoda Auto
v Kosmonosech a délka tratĀ je nĀco pğes 300 km. S využitím zkušeností z minulých roóníkĩ, se pro mĀğení spotğeby paliva i dodržování
pravidel silnióního provozu, využívá dostupná moderní elektronická
technika. VítĀzové dosahují spotğeby paliva okolo 3 l/100km. SoutĀžní
posádky tvoğí ženy, muži, žurnalisté i handicapovaní motoristé, nejen
z òR, ale i zahranióí, pğedevším z Finska, kde dle zkušeností naší soutĀže mají zájem konat i jejich soutĀže FIA.

Dobğe se dağí i spolupráce se zahranióními 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 pğedevším dvĀ soutĀže, a to Škoda Tour a Škoda
Economy Run.
Škoda Tour jsou mezinárodní setkání fandĩ a pğátel vozĩ Škoda, která se konají každý rok, stğídavĀ v òR a v zahranióí.

Také ólenové minikarklubu dosahují velice dobré výsledky, a to nejen
pği poğádání závodĩ, ale i jako soutĀžní jezdci, kteğí se zúóastėují
vrcholových podnikĩ Mistrovství òR, Finále Poháru òR a SR a Evropského poháru, kde vystupují i na stupních nejvyšších.

Letos se poğádá již 53. roóník, opĀt v òR, v Železnohorském regionu
na pğehradĀ Seó.

Všem motoristĩm a pğátelĩm všech rallye i ostatních soutĀží, pğejeme
hodnĀ pohody a bezpeóné jízdy po celý rok.

Úóelem tohoto týdenního setkání je nejen poznávání regionu, kde
se tyto akce konají, ale i ve spolupráci se Škoda Auto MB, seznamování
s vozy poslední modelové ğady Škoda, provádĀní servisních óinností,
seznamování se s výrobním procesem v továrnĀ a historií spoleóností.

Další informace lze získat na internetových stránkach:
www.amkskoda.cz
www.skodatour.eu
www.economyrun.cz

NejvzdálenĀjší úóastníci byli dosud z Ruska, Austrálie a Jižní Ameriky.
Zájem o úóast se pğenáší z jedné generace na druhou, takže zde mĩžeme vidĀt a potkávat jak seniory, tak i jejich vnuky a pravnuky.
V roce 2015 se uskuteónilo setkání v Norsku ve mĀstĀ Trondheim.
V pğíštím roce 2017 se pğedpokládá v NĀmecku, nedaleko hlavního
mĀsta Berlína.

O¤ciální program 43. RALLY BOHEMIA
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SIMPLY CLEVER

DV-ST-TRICÍTKA
JE P-KNÉ 'ÍSLO!

Kombinovaná spotºeba a emise C02 vozË
Octavia RS 230: 6,2–6,4 l/100 km, 142–149 g/km

ŠKODA Octavia RS 230 se zrychlením z 0 na 100 km/h za 6,7 vteºiny
skoda-auto.cz

/skodacz

/skodacz

/skodacz

/skodacr

WORLD OF AEZ ALLOY WHEELS 2015

SLEDUJTE „THREE ANGELS FOR AEZ“ NA AEZ-WHEELS.COM - MOVIES NEBO SKENUJTE QR KÓD

AEZ STRAIGHT
AEZ STRAIGHT dark
AEZ STRAIGHT shine
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RZ CETNO

RZ MOGUL ZLATÁ

V letošním roce novĀ postavená polookruhová rychlostní zkouška
využívající podstatnou óást tradióní RZ Vinec. Záludná RZ v blízkosti
Mladé Boleslavi s technickými, ale i velmi rychlými pasážemi.

Tato rychlostní zkouška vznikla óásteóným spojením RZ Šumburk a Navarov. Využívá ty nejhezóí úseky obou RZ a se svojí délkou pğes 21 km
a velkým pğevýšením pğedstavuje opravdovou výzvu pro soutĀžící.

Start je umístĀn v obci Dolní Cetno, kde je umístĀna velká VIP zóna
ŠKODA AUTO a prostor pro diváky tak bude výraznĀ omezen!
Do obce Dolní Cetno se RZ vrátí po odjetí prvního okruhu a následnĀ
se z okruhu odpojí v D101, kde diváci uvidí dva prĩjezdy.

Start RZ je v Tanvaldu a RZ následnĀ stoupá do nejvyššího místa Rally
Bohemia v Pğíchovicích odkud pak klesá témĀğ až do Navarovského
údolí s legendárními vracáky a prĩjezdem pğes most. Cíl RZ je na výjezdu z Navarovského údolí u Vlastiboğe.

D101

Ostré pravé odboóení (první prĩjezd) a levé odboóení
(druhý prĩjezd) po výjezdu
z Dolního Cetna. Pğíjezd
od Bezna.

D201

D102

Ostré levé odboóení.
Pğíjezd od Bezna.

D202a

DvĀ odboóení u Zlaté Olešnice. V místĀ bude zğízen
pğechod pğes RZ a diváci
budou moci procházet areálem mezi dvĀma diváckými místy. Pğíjezd od Plavĩ
nebo od Zlaté Olešnice.

D103

Rychlý prĩjezd obcí Strenice. Pğíjezd od Krnska.

D202b

DvĀ odboóení u Zlaté Olešnice. V místĀ bude zğízen
pğechod pğes RZ a diváci
budou moci procházet areálem mezi dvĀma diváckými místy. Pğíjezd od Plavĩ
nebo od Zlaté Olešnice.

D104

Rychlé pravé odboóení pği
nájezdu do obce Rokytovec.
Pğíjezd od obce PĀtikozly.

D203

Atraktivní prudké pravé
odboóení v lyžağském
centru Pğíchovice. Pğístup
od Koğenova.

Atraktivní divácké místo
pğed cílem RZ na výjezdu
z Navarovského údolí.
Pğíjezd od Držkova.

DĪležitá telefonní óísla

155
150
158
O¤ciální program 43. RALLY BOHEMIA
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RZ RADOSTÍN

RZ STAROMÿSTSKÁ

Druhá polookruhová RZ v harmonogramu Rally Bohemia postavená
na základech RZ Sychrov. Zachovány zĩstaly ty nejhezóí pasáže RZ
vedoucí velmi technickými úseky nad Pelíkovicemi a kolem Hodkovic.
Svojí délkou pğes 32 km se ğadí k nejdelším RZ v òeské republice. Start
je v letošním roce na okraji Hodkovic na kğižovatce smĀrem k letišti
a soutĀžní vozy se sem vrátí znovu po prĩjezdu prvního kola. V D501a
a D501b uvidíte soutĀžní vozy vždy dvakrát.

MĀstská rychlostní zkouška procházející mĀstem automobilĩ ŠKODA
nabízí množství pĀkných diváckých míst. V tomto roce se startem u letištĀ v Mladé Boleslavi a s cílem na StaromĀstském námĀstí. SoutĀžní
vozy pğímo z cíle závĀreóné rychlostní zkoušky najíždĀjí do prostoru
cílového ceremoniálu na StaromĀstském námĀstí.

D501

D502

D503

D504

D601

Ostré pravé odboóení
u letištĀ. Možnost stání
na vyvýšeném svahu blízko
k trati RZ. Pğístup od BezdĀóína.

D602

Ostré pravé odboóení
u autosalonu u ğeky Jizery.
Pğístup z centra Mladé
Boleslavi.

D603

Výjezd na hlavní silnici
z úzkého pro¤lu mezi
domy. Prudká otevírající
se levá zatáóka. Pğístup
od BezdĀóína.

D604

Atraktivní divácká zóna
na parkovišti u zimního
stadionu. Sjezd ze šotoliny
v parku, pğejezd mostu
a následná pğehledná série
zatáóek u zimního stadionu.
PĀší pğístup z centra mĀsta.

Atraktivní prostor startu
RZ na okraji Hodkovic
se dvĀma levými zatáókami. Je zde možné sledovat
i prostor startu do RZ.
Pğístup pĀšky z Hodkovic.

Levé odboóení z mostu
na výjezdu z obce Tğtí.
Pğíjezd od Radimovic.

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

Atraktivní divácké místo,
kğižovatka nad Pelíkovicemi.
Odboóení s velkou hranou
na kğižovatce nad Pelíkovicemi, následná rychlá a pğehledná pasáž ve stoupání
na pastvinách. Obóerstvení
v místĀ. Pğíjezd od Rychnova u Jablonce a od BezdĀóína.

MOTORSPORT CAN BE DANGEROUS!
Obey the Organizers’ instructions and do not enter the prohibited area.

RALLY BOHEMIA 2016
O¤ciální program Rally Bohemia 2016 pğipravili: organizaóní tým Rally
Bohemia / Texty: Petr Eliáš, Aleš Holakovský / Foto: Tomáš Mansfeld,
Petr Eliáš, archiv ŠKODA AUTO, archiv òK motorsport / Mapové
podklady, popis diváckých míst: Petr Pavlát, Petr Eliáš / Lito: ReproArt
Liberec s.r.o. / Redakóní uzávĀrka: 22. 6. 2016

Popis diváckých míst i mapy samotné byly vytvoğeny dlouho pğed
termínem soutĀže Rally Bohemia 2016. Poğadatelé proto nevyluóují
pğípadné zmĀny a úpravy, ke kterým mĩže dojít po termínu redakóní
uzávĀrky. Ke zmĀnám mĩže dojít pğedevším s ohledem na bezpeónost
posádek, ale i z dĩvodu bezpeónosti divákĩ anebo z dĩvodĩ ekologických a ochrany pğírody. Za pğípadné odchylky se organizátoği Rally
Bohemia omlouvají a souóasnĀ dĀkují za pochopení. Aktuální informace
jsou vždy k nalezení na o¤ciálních webových stránkách Rally Bohemia
na www.rallybohemia.cz.
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ZŮSTAŇTE KOLY
PEVNĚ NA ZEMI
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA 4×4: 4,4–7,2 l/100 km, 118–163 g/km

Vozy ŠKODA s inteligentním pohonem 4×4
Neztrácejte čas hledáním objížděk! Přesedněte do vozů ŠKODA s pohonem 4×4 a vydejte se rovnou k cíli. S inteligentním
pohonem všech kol nebo zvýšenou ochranou podvozku Vás spolehlivě a v bezpečí dovezou tam, kam potřebujete.
Nadchnou Vás také vyspělou technikou, vysokým komfortem a velkorysou nabídkou prostoru pro Vás i Vaše zavazadla.
Seznamte se s vozy, kterým můžete věřit v každé situaci. Více informací o modelech ŠKODA Yeti, Octavia, Octavia RS,
Octavia Scout a Superb naleznete na skoda-ęę.cz.

skoda-4x4.cz

/skodacz

/skodacz

/skodacz

/skodacr

SIMPLY CLEVER

JEMN- OSTRÁ,
OSTRE ELEGANTNÍ

Kombinovaná spotºeba a emise CO2 vozË ŠKODA Superb SportLine: 4,1–7,2 l/100 km, 107–164 g/km

Nová ŠKODA Superb SportLine
skoda-auto.cz

/skodacz

/skodacz

/skodacz

/skodacr

