
 
INVELT Rally Pačejov se hlásí o slovo 

 
      Jubilejní XXXX. INVELT Rally Pačejov se hlásí o slovo. A letos s bohatým 
doprovodným programem. Pačejovská rally se totiž pojede již po čtyřicáté! To dělá z 
této automobilové soutěže jednu z nejstarších v ČR. Významné jubileum se rozhodli 
pořadatelé z AMK Pačejov oslavit bohatým doprovodným programem. Vyjde 
publikace „Rally a Pačejov – Pačejov a rally“, která podrobně mapuje historii této 
soutěže. Nebudou chybět unikátní historické fotografie, ale i vzpomínky závodníků i 
pořadatelů. V neděli 7. července ve 14 hodin proběhne v Městském muzeu v 
Horažďovicích vernisáž výstavy o historii pačejovské rally. K vidění budou 
historické fotografie, plakáty a další dobové materiály. U příležitosti zahájení výstavy 
bude představen i krátký film o historii pačejovské rally. Výstava bude otevřena do 
28. července. Dalším bodem doprovodného programu bude setkání bývalých vítězů 
rally s autogramiádou na páteční předstartovní show. Chybět by neměl ani tradiční 
velkolepý ohňostroj. 
      Samotná INVELT Rally Pačejov se uskuteční 26. - 27. července. Podnik bude 
opět součástí MČR v rally historických vozidel, Rallysprintserie i Poháru 2+. 
Společně s novým partnerem rally -  společností INVELT mají pořadatelé velké 
plány. Některé změny se dotknou již letošního ročníku. INVELT Rally Pačejov si 
však nadále udržuje svou typickou „rodinnou“ atmosféru a přívětivou tvář k jezdcům 
i divákům. V těchto dnech došlo ke schválení „Zvláštních ustanovení rally“, 
nejdůležitějšího dokumentu k danému podniku. V pátek 26. července budou probíhat 
přejímky v areálu Autospol Plus Horažďovice. Večer bude tradičně patřit 
předstartovní show na Mírovém náměstí v Horažďovicích s doprovodným 
programem a ohňostrojem. Po loňské premiéře bude na páteční odpoledne opět 
připravena testovací rychlostní zkouška tzv. shakedown u Malého Boru. 
      Sportovní část rally odstartuje v sobotu 27. července v 8:30 hodin z Mírového 
náměstí v Horažďovicích. Stavitelé trati se snažili zařadit do její koncepce většinu 
připomínek soutěžních posádek. Trať rally se od minulých ročníků značně liší. Díky 
pochopení několika obecních úřadů se posádky dostanou na úseky, které se ještě 
nikdy v rally nejely. Jako první se vydají na trať účastníci MČR v rally historických 
vozidel. Na rozdíl od loňského ročníku nebudou ochuzeni o žádnou RZ a absolvují 
celou trať. Po startu je v programu naplánována RZ Horažďovice Předměstí – 
Horažďovice  Předměstí, domácími nazývaná „Muničák“. V letošním roce nabídne 
tato RZ zcela nový úsek se zajímavým diváckým místem. Jako druhou v pořadí 
absolvují posádky novou RZ Třebohostice – Leskovice. Ta využívá nové, velmi 
atraktivní pasáže. Divákům nabídne zcela nový a přehledný průjezd obcí 
Třebohostice a tradiční divácké místo v Chrášťovicích. Soutěžním posádkám pak 
náročné úseky po úzkých komunikacích. Po servisní zastávce na letišti v Poli čeká na 
posádky pověstná čečelovická RZ, ta jako jediná zůstává ve stejné podobě s loňským 
ročníkem. Soutěž bude uzavírat tradiční RZ Nehodív – Neprochovy. Pro jezdce i 
diváky si pořadatelé připravili jednu atraktivní novinku v úvodní části RZ. Po 
absolvování druhých průjezdů rychlostních zkoušek se nejrychlejší posádky objeví na 
cílové rampě v 17:10 hodin. 



      Oblíbenost INVELT Rally Pačejov dává tušit početné a atraktivní startovní 
pole. Účast v jubilejním ročníku plánuje i několik netradičních posádek. Již dnes se 
můžeme těšit hned na dva piloty ze špičky mistrovství světa. Jeden bude z doby 
dávno minulé a ten druhý ze současnosti. 
      Generálním partnerem rally zůstává plzeňská společnost INVELT. Velkou 
podporu mají pačejovští pořadatelé i v Obci Pačejov a ve Městě Horažďovice. Rally 
se pojede za podpory Plzeňského a Jihočeského kraje. Záštitu nad rally převzali 
1.místopředseda vlády a ministr vnitra – Jan Hamáček, hejtman Plzeňského kraje 
Josef Bernard a hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská. 
      Veškeré informace k XXX. INVELT Rally Pačejov budou průběžně 
zveřejňovány na www.rallypacejov.cz. 
                                                         


