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Divácká místa RZ 1, 2, 5, 8 Vítová 
Kdo z vás bude chtít vidět všechny posádky v klidu a zblízka, měl by se dostavit na páteční slavnostní start na 
náměstí Míru ve Fryšták.  
Nejzajímavější podívaná vás však bude čekat v areálu za obcí Vítová. Vjezd do tohoto místa bude označen na silnici 
mezi obcemi Fryšták a Lukov. Zde bude vyhrazeno místo pro parkování. Kromě stánků s občerstvením (Pilsner 
Urquel, Red Bull, grilovaná kuřata aj.) se tady na minimální ploše nachází cca 1 km RZ. Tento technický úsek se 
skládá z atraktivních výjezdů a prudkých sjezdů. 
 
Asi 1,3 km od startu směrem k Bezedníku se budou posádky potýkat s horizontem, kde se bude pravděpodobně 
létat vzduchem, tedy vhodné místo pro fotografy. Úsek je z obou stran lemován hustým porostem a končí levým 
vracákem se zakázaným prostorem. 
 
Asi 2 km od startu v blízkosti staré pily pod Bezedníkem se vjíždí do velmi těžkého úseku s množstvím bahna. Toto 
místo je dobře dostupné od buď  z areálu Vítová nebo od obce Lukov. Směrem od Lukova však bude silnice 
uzavřena z důvodu průjezdnosti sanity. Místo je známé jako Srnčí dolinky. Posádky, kterým se nepodaří projet tento 
bahnitý úsek svépomocí, budou odtáhnuty pomocným terénním vozem. 
 
Kousek od tohoto bahna se nachází levý vracák směřující do posledního bahnitého výjezdu. Místo je dobře 
dostupné od obce Lukov a nachází se 7,7 km od startu. 
  
Divácká místa RZ 3, 6, 9 Kameňák 
Na cíl RZ Vítová a zároveň na start RZ Kameňák se pohodlně dostanete směrem od obce Vlčková. Parkovat můžete 
na zpevněné ploše na rozcestí do Kameňáku a do Lukova pod hradem. Pěšky se můžete dostat na velmi atraktivní 
místo nad obydlím u Sluštíků, vzdušnou čarou od parkoviště cca 1,5 km, kde diváky uchvátí velmi strmý sjezd ústící 
do ostré levé s velmi strmým stoupáním. Jedná se o velmi těžký divácky zajímavý úsek. 
 
Na úseku vzdáleném asi dalších 500 metrů od výše zmíněného se budou posádky potýkat s ostrou levou a 
následným prudkým stoupáním. Vzdálenost tohoto místa od startu po trati je 4,2 km. 
 
Bahnitý usek s asistencí traktoru se nachází několik set metrů od asfaltové silnice u Slováčkového obrázku. Přístup 
vozidlem však bude omezen z důvodu průjezdnosti sanity.     
 
Divácká místa RZ 4, 7, 10 Májová 
Tato RZ je přístupná pouze od obou konců asfaltové silnice Májová. Na jednom konci blíže k obci Držková se 
nachází start, na opačném blíže k Trojáku je cíl. Kontakt tratě RZ s touto silnicí je tvořen pouze ostrými zatáčkami.  
 
V posledních 2 km se nachází bahnitý a technický úsek. Je tedy nejvhodnější navštívit úseky této RZ ve směru od 
cíle. 
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Oficiální program 
V rámci soutěže bude k dostání v parkovací zóně Vítová oficiální program s plakátem a mapou RZ včetně 
vyznačených diváckých míst. K tomuto dostane každý divák dárek navíc. Prosíme o dodržování pokynů pořadatelů, 
aby byl průjezd všech vozidel plynulý. 
 
Přihlášené posádky 
Na letošní ročník se přihlásil rekordní počet soutěžících. Obdrželi jsme přihlášky téměř od všech posádek 
bodujících v Českém mistrovství. O něco více vozů a to i ze Slovenska bude startovat v kategorii jízdy pravidelnosti. 
Čekáme na tři maďarské posádky, které by mohly být ozdobou nejen servisní zóny. 
 
Posledních pět motorek a ATV se vejde do limitu přijatých do soutěže, který je nutno dodržet pro dodržení 
průjezdnosti tratě. Spokojenost organizátorů ze zájmu o soutěž ze strany posádek je tedy na místě. 
 
 


