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PŘEDNÍ ČESKÝ VÝROBCE TRAKTOROVÝCH NÁVĚSŮ A PŘÍVĚSŮ

Zemědělská a dopravní technika, spol. s r. o.
Žďárská 287, 592 14 Nové Veselí

tel.: 566 667 228, 566 667 110, info@zdt.cz

Shakedown | 3,11 km

1

1,38

R1

Je umístěn na části okruhové RZ 1, 4 Starovice.
Po startu následuje odbočení vpravo a táhlé stoupání přes 
horizont k levé zatáčce, další stoupání přes retardér na nej-
vyšší bod zkoušky. Zde trať odbočuje vlevo. Následuje po-

Na této RZ nejsou organizována 
divácká místa. Při dodržení všech bodů 

„BEZPEČNOSTNÍHO DESATERA“ 
se však dají najít velmi atraktivní 

a bezpečná místa ke sledování závodu.

www.zdt.cz

zvolné klesání s rychlými i pomalými zatáčkami do cíle. Ten 
se nachází ve stoupání směrem k vysílači „Žebrák“.
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RZ 1,4 Starovice – okruh | 11,82 km

Vážení diváci a příznivci hustopečské rally,
na Agrotec Petronas rally 2018 jsme pro Vás připravili bez-
pečná místa, kde můžete pohodlně sledovat soupeření 
soutěžních posádek. Klasická divácká místa (dále jen 
DM) pojmou větší množství diváků a lze k nim přijet běžný-
mi dopravními prostředky. Další zajímavá místa, která mají 
omezenou kapacitu jsou označena jako výhled (dále jen 
V1, V2, atd.) a zpravidla je nutné k nim dojít pěšky.

Na úvod čeká příznivce rally známá okruhová rychlostní 
zkouška Starovice. První průjezd uvidí fanoušci ze čtyř diváckých 
míst ještě za světla, v druhém průjezdu budou starovické louky 
osvětlovat silné reflektory soutěžních vozů, což bude jistě velmi 
atraktivní. Příjemnou atmosféru zažijete v DM 1 U koní, DM 2 Žeb-
rák, DM 3 Nadlesí a DM 4 Startovní.
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VELA CZECH, s.r.o.
Střádalů 43, 718 00  Ostrava Kunčičky, CZECH REPUBLIC

Tel.: 596 121 269, 595 136 919, Fax: 595 136 923
Mobil: JM 602 533 176, SM 602 710 039, Čechy 721 288 704

Originální dárky pro vaše 
klienty a zaměstnance . . .

www.vela.cz
www.velia-cz.eu 

www.vela.promotextil.eu 

DM 3

K DM 3 Nadlesí vede úzká cesta z Uherčic. Zpravidla je zde 
hodně parkujících aut, plánujte příjezd s předstihem. 

DM 4 Startovní je zřízeno na poli a je zde velký výhled na pří-
jezd aut i na start rychlostní zkoušky. Příjezd ze Starovic, parková-
ní na poli za obcí. Rychlostní zkouška bývá hojně navštěvovaná, 
proto zaujměte místa včas.

K DM 2 Žebrák se z centra soutěže vydejte západním smě-
rem po silnici 420 a na konci ulice Nádražní odbočte vpravo. 
Odbočka je těsně před značkou konec obce.
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RZ 2,5 Kurdějov | 14,73 km

Druhá a pátá „erzeta“ startuje na panelové cestě jen kou-
síček od Starovic. Hned za startem lze na svahu sledovat první 
pravou zatáčku (výhled 1).

Na následující krátkou šotolinu bude přístup omezen, pro di-
váky bude vymezeno jen místo na panelech (V2) poblíž rybníka. 
Místo na Výhledu 2 musíte zaujmout před uzavřením tratě – pří-
chod z Hustopečí od dálnice D2 z ulice Nerudovy. Buďte prosím 
ohleduplní při parkování, je zde velký pohyb zvířat!

Okolo rybníka vystoupá úzká asfaltka mandloňovým sa-
dem a pak po prudkém klesání se napojí na širokou státní silnici 
vedoucí do Kurdějova. Do série zatáček s Výhledem 4 jsou to 
z centra města jen necelé dva kilometry, takže můžete přijít pěš-
ky nebo přijet na kole. Automobily mohou parkovat na pravé 
straně vozovky.

Tip pro pěší: Z města vyjděte po ulici Havlíčkové a za hřbito-
vem můžete odbočit vlevo k rozhledně Starý vrch odkud se také 
dostanete k trati do levé a pravé zatáčky v sadu (V3).

V klesání do Kurdějova je okolí zarostlé hustou vegetací, tak-
že ke koukání nejsou vhodná ani bezpečná místa. Proto je přímo 
v obci zřízeno DM 5 Kurdějov, u kterého naleznete několik divác-
ky vděčných variant. Je zde zpomalovací retardér, průjezd přes 
betonový mostek a náročná klička přes uzoučkou lávku.
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Sponzor RZ 2, 5

Příjezd do DM 5 je od servisní zóny ulicí Bratislavskou, směr 
Břeclav, posledním výjezdem přes kruhový objezd směr Bolera-
dice a po cca kilometru odbočte vlevo na účelovou cestu směr 
Kurdějov. Silnice je zde velmi úzká, jeďte obezřetně!! Parkujte 
u hřiště před obcí.
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Na další křižovatce je odbočení vlevo do lesních partií. Ome-
zené prostory jsou přístupné od Němčiček. Lesní část měřeného 
úseku je zarostlá keři, dívat se můžete jen za vzrostlými stromy. 
Esíčko před lesem s výhledem V1 je přístupné jen před uzavřením 
tratě nebo po „panelce“ z Němčiček.

RZ 3,6 Boleradice – Bořetice | 9,16 km

Startuje stejně jako loni za obcí Boleradice. Po startu není pro 
diváky žádné vhodné místo ale na druhém kilometru při nájezdu 
na širokou státní je velmi přehledné divácké místo DM 6 „Bolera-
dice nad křížem“. Pro diváky je zde připraveno parkoviště na pří-
jezdové komunikaci z Boleradic. Z výšky je dobře vidět skoro kilo-
metr tratě s průjezdem retarderu a s levou zatáčkou a esíčkem 
s horizontem na široký asfalt.

O dvě sta metrů dál je na křižovatce DM 7 „Horní Bojanovi-
ce – křižovatka“. Zde se naplno brzdí a následuje rychlý objezd 
ostrůvku. Obě divácká místa jsou blízko sebe, takže můžete obě 
plochy vystřídat.

Příjezd k DM 7 je z obce Horní Bojanovice okolo kostela 
a hřbitova. Cesta z Hustopeče od servisní zóny do H.Bojanovic 
trvá asi jen 15 minut, délka je 6 km.

DM 6
DM 7

V 2

Sponzor RZ 3, 6

•	 	Rychlé	doručení	
náhradních	dílů

•	 	Profesionální	
vybavení	
servisů

•	 	Více	než	
600	000	
kusů	zboží	
skladem

více než silný partner...

Víte, že na profesionální síť autoservisů Partner ELIT 
narazíte v každém druhém městě? 

ELIT inzerce_rally_90x133.indd   1 31.5.2018   13:20:24

Z lesa míří trať po šotolině k rozhledně, přístup na šotolinu 
ale nebude od rozhledny umožněn, k výhledu V2 se pěšky do-
stanete po lesní cestě z Němčiček. Je to asi kilometr do kopce 
po účelové polní cestě.

Před rozhlednou trať vede doleva rychlým sešupem do Bo-
řetic. Sjezd bude bez diváků na přání majitelů pozemků. Před 
cílem můžete zažít adrenalin v levé zatáčce u Vinařství Novák.
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RZ 7,10 Šitbořice | 8,46 km

Sobotní ranní test je pro diváky přívětivý, ačkoliv v něm nena-
jdete divácká místa. Výhledů je zde ale hned několik. První V1, 
hned 30 metrů po startu v pěkné levé zatáčce. Z terasy uvidíte 
jako na dlani startovací proceduru a prudkou akceleraci do prv-
ní levé zatáčky s horizontem.

Další výhled V2 je pravý „vracák“ v obci mezi ulicemi Nová 
– Výhon. Přístup od hřbitova z ulice Brněnské. Únikový prostor 
k brzdění směrem do ulice Brněnské musí zůstat bez diváků! Re-
spektujte to prosím! Mezi domy najdete místo i v ulici Družstevní, 
kde se odbočuje vlevo nebo v ulici v Akátkách. Za posledními 
domy je pravá rychlá zatáčka s trianglem, kde je vidět větší 
úsek. Další místa nad obcí nejsou příliš lákavá. Buď budete kvůli 
bezpečnosti stát velmi daleko nebo budete muset jít velký kus 
cesty pěšky a včas před uzavřením trati.

Pohodlnější je v tomto smyslu levá zatáčka (V5) na hlavní 
silnici od Divák směrem na Martinice. Na výhled V5 přijedete 
autem od Divák nebo z Boleradic. Parkování vpravo na hlavní 
komunikaci, kapacita ve výhledu je omezená.
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KONTEJNEROVÉ NOSIČE
NOSIČE VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB
SKLÁPĚČE  Na co se u nás můžete spolehnout?

Silné firemní zázemí 
20-ti leté zkušenosti 
    s kontejnerovými nosiči
vlastní vývojové oddělení
okamžitý servis s výjezdem 
    k zákazníkovi
náhradní díly skladem
65 dělníků ve vlastní výrobě

NKH 20T-600 NKR 130V

Sklápěč S3

Traktorový návěs  NKH 7.5
Traktorový návěs 
NKH

FORNAL trading s.r.o., Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny
Tel.: 573 514 011–12; Fax: 573 514 020; Mobil: 608 736 736, 608 736 737 

www.fornal.cz

Značka s 20letou tradicíZnačka s 20letou tradicí

Trať dál vede po širokém asfaltu bez možnosti přístupu 
a za osadou Martinice odbočuje doprava na soukromou zarost-
lou komunikaci. Na ní je levá ostrá zatáčka V6 s přístupem od sil-
nice č. 380 od Klobouk.

Pozor! Kvůli rychlému příjezdu budete směrováni dál od ko-
munikace. Místo na koukání je opravdu omezené! Cíl a stopka 
je u státní silnice č.380, kde můžete bezpečně sledovat posádku 
po sportovním výkonu.
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Na této RZ nejsou organizována 
divácká místa. Při dodržení všech bodů 

„BEZPEČNOSTNÍHO DESATERA“ 
se však dají najít velmi atraktivní 

a bezpečná místa ke sledování závodu.
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RZ 8,11 Němčičky | 6,03 km

Start nejkratší „erzety“ je v Němčičkách u koupaliště odkud 
budou závodní stroje stoupat zakroucenou cestou mezi vinohra-
dy k rozhledně. Tento úsek se jezdil v minulosti v opačném směru. 
Pozemky kolem tratě jsou většinou oploceny, takže pohyb podél 
RZ není možný.

Na trať můžete dojít jen před uzavřením tratě, nebo můžete 
využít žlutě značenou turistickou cestu z Bořetic-Kraví hory, která 
vede k rozhledně (V1). Výstup nahoru je však fyzicky náročný.

Další výhled V2 je u lesa na šotolině. Stejně jako v pátek 
na RZ Boleradice-Bořetice sem vede lesní cesta z Němčiček 
od ZD. Od rozhledny na šotolinu k lesu nebude přístup povolen, 
pozemky okolo jsou oploceny a bezpečný pohyb zde není mož-
ný. Následuje dvoukilometrový průjezd lesem až k Penzionu Ovčí 
terasy.
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Na této RZ nejsou organizována 
divácká místa. Při dodržení všech bodů 

„BEZPEČNOSTNÍHO DESATERA“ 
se však dají najít velmi atraktivní 

a bezpečná místa ke sledování závodu.

Na výjezdu z lesa je pravá a levá zatáčka na kterou je vý-
hled V3 z panelové cesty směřující do Němčiček. Další část mě-
řeného úseku není vhodná k dívání.Levá zatáčka těsně za cílem 
bude na vnějšku bez diváků!
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V 3
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RZ 9, 12 Horní Bojanovice – Diváky – Nikolčice | 22,50 km

Nejdelší, nejtěžší, nejobtížnější. To jsou superlativy pro devá-
tou a dvanáctou rychlostní zkoušku. Závěrečný test loni zamí-
chal celkovým pořadím, bude tomu tak i letos? Každá chybička 
nebo defekt může rozhodnout o stupních vítězů, posádky zde 
mohou lehce ztratit vypracovaný náskok. Nutno ale říct, že kdo 
je ochoten držet plný plyn až do cíle, může ztrátu zase dohnat.

Start je mezi poli na místní komunikaci u Horních Bojanovic. 
První zajímavé a přístupné místo s výhledem (1) je v Bojanovicích 
u hřiště, přesněji u potoka Pradlenka. V levé zatáčce přes hori-
zont se přejíždí stejnojmenný potok, který auta mírně nakopne 
do výšky. To vše ve velké rychlosti. Přístup pěšky z centra obce, 
příjezd z Boleradic, omezené parkování v obci Horní Bojanovice.

Nejbližší divácké místo ze servisní zóny je DM 8 Horní Boja-
novice – u ZD. Uvidíte rychlý příjezd, brzdění a pravou zatáčku 
okolo sběrného dvora. Diváci stojí na hlavní komunikaci a za zdí 
u parkoviště zemědělského družstva. Z Hustopečí vyjedete po sil-
nici 425 jižním směrem Bratislavskou ulicí a na kruhovém objez-
du posledním výjezdem vyjedete směr H.Bojanovice. Parkování 
vpravo na hlavní komunikaci.

Další pěkné místo s výhledem (2) je na okraji obce Horní Bo-
janovice, kde se před prvními domy prudce mění směr jízdy. Ze 
široké asfaltové cesty se točí o 180 stupňů vlevo nahoru na úče-
lovou komunikaci. Rovně je úniková zóna, takže zde nestůjte 
ale na svahu u trafo stanice je pěkný rozhled. Na místo lze dojet 
z Boleradic a dojít z centra obce tak, že u obecního úřadu zabo-
číte do uličky vpravo. Po čtyři sta metrech jste na místě.

Následuje táhlá pravá zatáčka k předloňskému startu a stou-
pání mezi poli ke dvěma obtížným zatáčkám. Diváci zde musí 
stát daleko od tratě, příchod jen pěšky a poměrně daleko. 
Následuje kvapík k lesu ke zpomalovacímu retardéru. V lese 
za stromy je poměrně bezpečno ale díky bujné vegetaci uvidíte 
závodníky jen chvilku. Z nejvyššího místa erzety (410 m. nad mo-
řem) - Přední kout-sedlo klesá lesní asfaltka do obce Diváky, kde 
je připraveno DM 9 Diváky. (V části klesání respektujte zákazy 
vstupu do lesa!)

Ještě před obcí je krásný výhled (V3) na dvě prašné zatáčky 
po výjezdu z lesa. Můžete stát na bezpečném vyvýšeném místě 
a vidět obě dvě. Příjezd od Boleradic, příchod z obce Diváky 
odbočkou vlevo z hlavní ulice asi 300 metrů k hřišti a pak asi 200 
metrů polní cestou podél plotu. Bude značeno.

DM 9 Na návsi v Divákách je populární již mnoho let. Je zde 
atraktivní klikatý příjezd ulicemi na náměstíčko, zakončený ob-
jížděním ostrůvku. Zaujměte místa včas, nejlepší výhled z terasy 
u kostela je obsazený velmi brzy. Příjezd do DM 9 do Divák je 
buď od Šitbořic nebo z Boleradic. Parkování je vždy před obcí 
na jedné straně komunikace.
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Sponzor RZ 9, 12

Tel.: 604 210 059 Brno, Okružní 19
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TISKÁRNA BRNO

www.TiskarnaBrno.cz

Postaráme se o vaše zakázky
     od návrhu až po distribuci

Rádi vám poradíme a doporučíme
optimální řešení
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Vybrali jsme ovoce a zeleninu, kterou máte vy  

a vaše rodiny nejraději. V top kvalitě a zralosti.  

Nakoupili jsme, skladovali, očistili, nakrájeli, 

 rozmixovali, přidali báječný jogurt  

a posíláme Smoothie! k vám.

Ještě jsme to uklidili a umyli mixery.

Víme, že to neděláte rádi. :)

OLMA
Smoothie!

Jogurtový nápoj
plný ovoce a života.

Z Divák vede pěkný, svodidly lemovaný asfalt nad obec. 
Na třinácti zatáčkách se tu pravidelně jezdí závody do vrchu. 
Na křižovatce nad obcí se zabočí směrem na Nikolčice a zprava 
se objede ostrůvek u účelové cesty na Šitbořice. Výhled (V4) 
je trochu omezen podle toho jak vysoko zrovna vyrostou země-
dělské plodiny. Následuje sjezd do Nikolčic, kde je krásná levá 
zatáčka na okraji obce.

Další dívání je na křižovatce v obci Nikolčice, kde se ze široké 
hlavní odbočuje vlevo mezi domy do úzké uličky. Trať stoupá 
vzhůru mezi domy a nad pěkným srubem vlevo vyletí vozy úvo-
zem z obce. Dál téměř letí po šotolině ke křižovatce u stožáru, 
kde prudce zatočí vlevo. Kvůli rychlosti budou diváci stát dál 
od tratě. Pak následuje již známý úsek v oploceném areálu sadů 
z mnoha zatáčkami z kopce do kopce, na asfaltu i šotolině. Ze 
sadu se levou zatáčkou zahne na krátkou šotolinu a u haldy se 
opět levou zákrutou napojí trať na asfalt – výhled (V6). Na haldu 
dojedete po účelové komunikaci z obce Velké Němčice směr 
Křepice. Před Křepicemi ostře odbočte u lípy vpravo, na asfaltku 
vedoucí až ke křižovatce u haldy. Ke křižovatce u stožáru respek-
tive k odbočce do sadu nebude možné přijet z hlavní komunika-
ce od Kurdějova. Kvůli evakuační trase zde bude umístěn zákaz 
vjezdu na účelovou komunikaci.

Trať postupně klesá, je rychlá, technická, náročná na přesné 
brzdění do posledního retardéru. Klesání obohacují levé i pravé 
zatáčky mnohdy schované za horizonty nebo za vzrostlou zelení. 
Přístup pro diváky je omezený, protože cíl je za přejezdem dál-
nice D2, kde není možno v průběhu rally přecházet. Kdo chce 
tento úsek navštívit, musí přijít včas před startem rychlostní zkouš-
ky. Buď od cíle přes most nad D2 nebo od Křepic.

Všem přejeme pěkné zážitky a krásné počasí.
Za organizační tým

Bořivoj Plšek
V 5

V 6

V 4

Super výhled (V5), přijďte včas. Příjezd po silnici 381 od Vel-
kých Němčic a Křepic. V obci parkujte prosím ohleduplně. 


