
VSTUPENKY - GRAND PRIX 2019 

Třídenní vstupenka SILVER: na čtyři tribuny za super cenu!  
 
Vstupenka SILVER vás opravňuje ke vstupu na čtyři vnější přírodní tribuny Masarykova 
okruhu, a to B, D, E a G, mezi kterými můžete volně procházet. Na každé tribuně je k 
dispozici plné zázemí včetně občerstvení. Velkoplošné obrazovky jsou umístěny před 
tribunami D a G. S touto vstupenkou nelze procházet areálem, pohyb je možný pouze po 
vnějších tribunách. 

Přístup do areálu je se vstupenkou SILVER možný branami B, D, G a branou u tubíku. 

Třídenní vstupenka GOLD: Grand Prix bez omezení. 

Se vstupenkou GOLD můžete do areálu kteroukoliv branou, navštívit kteroukoliv z přírodních 
tribun B, C, D, E, F, G a můžete využít i tranzitní trasy včetně tunelů START a SCHWANTZ. 
Navštivte shopping zónu u hlavní brány a užijte si výhled z nejoblíbenější tribuny C! Každá z 
přírodních tribun nabízí zajímavý výhled na minimálně 2 zatáčky a rovný úsek trati. Před 
tribunami C, D, F a G jsou umístěny velkoplošné obrazovky. 

VSTUPENKY GOLD – Na tři dny nyní za 1890 Kč 

Třídenní vstupenka JUNIOR: Vstupenka pro děti narozené v 
letech 2005 až 2012.  

Vstupenka JUNIOR umožňuje volný pohyb po všech přírodních tribunách, průchod areálem i 
shopping zónou u hlavního vstupu na Masarykův okruh. Se vstupenkou JUNIOR můžete do 
areálu vstoupit kteroukoliv branou a procházet můžete i tranzitní trasy včetně tunelů START 
a SCHWANTZ. 

 

Třídenní vstupenka SENIOR: Vstupenka pro návštěvníky 
narozené do roku 1952 včetně.  

Cenově zvýhodněná varianta vstupenky GOLD. Vstupenka SENIOR umožňuje volný pohyb 
po všech přírodních tribunách, průchod areálem i shopping zónou u hlavního vstupu na 
Masarykův okruh. Se vstupenkou SENIOR můžete do areálu vstoupit kteroukoliv branou a 
procházet můžete i tranzitní trasy včetně tunelů START a SCHWANTZ. 

Třídenní vstupenka na sedadlovou tribunu T1 

Platí na sedadlovou tribunu T1 a přírodní tribuny B, C, D, E, F, G. 

Tribuna T1 se nachází v divácky populární oblasti tzv. stadionu, tj. naproti přírodní tribuně C 
a je z ní výborný výhled na nejatraktivnější místa tratě a na velkoplošnou obrazovku 
umístěnou naproti ní. Kromě zakoupené místenky na sedadlové tribuně umožňuje vstupenka 
volný pohyb po všech přírodních tribunách, průchod areálem i shopping zónou. 

Vstup do areálu je možný všemi branami s výjimkou tribuny A (kemp), vstupenka T1 
UMOŽŇUJE průchod areálem (podchodem Start i podchodem pod Schwantzovou zatáčkou). 
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Třídenní vstupenka na sedadlovou tribunu T2 

Platí na sedadlovou tribunu T2 a přírodní tribuny B, C, D, E, F, G 

Tribuna T2 je umístěna v prostoru startu a cíle s výborným výhledem do první zatáčky, na 
velkoplošnou obrazovku a do boxů. Kromě zakoupené místenky na sedadlové tribuně 
umožňuje vstupenka volný pohyb po všech přírodních tribunách, průchod areálem i shopping 
zónou. 

Vstup do areálu je možný všemi branami s výjimkou tribuny A (kemp), vstupenka T2 
UMOŽŇUJE průchod areálem (podchodem Start i podchodem pod Schwantzovou zatáčkou) 

Třídenní vstupenka na sedadlovou tribunu T3 

Platí i pro: B,C,D,E,F,G 

Nejoblíbenější sedadlová tribuna Masarykova okruhu. Leží přímo naproti řídící věži a 
startovnímu roštu. Divákům poskytuje vyšší míru komfortu i tím, že je zastřešená. Přímo pod 
tribunou jsou stánky s občerstvením. Při většině závodů je přímo naproti tribuně umístěna 
velkoplošná obrazovka. Vstupenka platí i na všechny přírodní tribuny. 

Vstup do areálu je možný všemi branami s výjimkou tribuny A (kemp), vstupenka T3 
UMOŽŇUJE průchod areálem (podchodem Start i podchodem pod Schwantzovou zatáčkou). 

Třídenní vstupenka na sedadlovou tribunu T4 

Platí i pro: B,C,D,E,F,G 

Tribuna T4 se nachází v divácky populární oblasti tzv. stadionu, tj. naproti přírodní tribuně C 
a je z ní výborný výhled na výjezd ze stadionu a na velkoplošnou obrazovku 
umístěnou naproti ní. Kromě zakoupené místenky na sedadlové tribuně umožňuje vstupenka 
volný pohyb po všech přírodních tribunách, průchod areálem i shopping zónou. 

Vstup do areálu je možný všemi branami s výjimkou tribuny A (kemp), vstupenka T4 
UMOŽŇUJE průchod areálem (podchodem Start i podchodem pod Schwantzovou zatáčkou). 

NOVINKA - Třídenní vstupenka T4 PLUS (k sedadlu navíc i 
občerstvení) 

Platí na: sedadlovou tribunu T4, přírodní tribuny B,C,D,E,F,G a do stanu s občerstvením 
hned vedle tribuny 

Povyšte svůj zážitek se vstupenkou T4 PLUS. Ke svému sedadlu na tribuně si přidejte i 
třídenní občerstvení ve stanu umístěném hned vedle tribuny. Přepadne-li Vás během 
sledování motorek hlad, žízeň, nebo jen chuť na kávu či pivo, není nic jednoduššího, než si 
zaskočit do vedlejšího stanu a v klidu si užít občerstvení v pohodlí stanu. 

  



NOVINKA - Třídenní vstupenka T4 ULTRA (sedadlo, 
občerstvení, parkování v blízkosti tribuny a možnost 

návštěvy Paddocku) 

Platí na: sedadlovou tribunu T4, přírodní tribuny B,C,D,E,F,G, do stanu s občerstvením hned 
vedle tribuny. 

Dále nabízí: parkování v blízkosti tribuny (pouze osobní auta a motorky) a možnost 
zapůjčení paddock pasu k návštěvě Paddocku na omezenou dobu. 

Pořiďte si ultra zážitek bez kompromisů. Se vstupenkou T4 ULTRA máte nejen vlastní 
sedadlo na tribuně T4, přístup na všechny přírodní tribuny a do stanu s občerstvením, ale 
také možnost zaparkovat v blízkosti tribuny T4. Přepadne-li Vás během sledování motorek 
hlad, žízeň, nebo jen chuť na kávu či pivo, není nic jednoduššího, než si zaskočit do 
vedlejšího stanu a v klidu si užít občerstvení v příjemném prostředí stanu s pohodlným 
posezením a dobrým výhledem na trať. Navíc si můžete u hostesek ve stanu zapůjčit 
paddock pas, který Vám umožní navštívit na omezenou dobu Paddock. Hoďte starosti za 
hlavu a prostě si to užijte. 

Třídenní vstupenka na sedadlovou tribunu T5  

Platí i pro: B,C,D,E,F,G 

Tribuna se nachází přímo naproti boxové uličce. Díky tomu se diváci nikdy nenudí, protože 
kromě dráhy mohou sledovat i dění v boxech závodních týmů. Při velkých závodech je 
naproti tribuně umístěna velkoplošná obrazovka. Vstupenka platí i na všechny přírodní 
tribuny. 

Vstup do areálu je možný všemi branami s výjimkou tribuny A (kemp), vstupenka T5 
UMOŽŇUJE průchod areálem (podchodem Start i podchodem pod Schwantzovou zatáčkou) 

Třídenní vstupenka na sedadlovou tribunu T6 

Platí i pro: B,C,D,E,F,G 

Tribuna T6 se nachází v divácky populární oblasti tzv. stadionu, tj. naproti přírodní tribuně C, 
přičemž tribuna T6 je orientována na nájezd na stadion. Před tribunou je umístěna 
velkoplošná obrazovka. Kromě zakoupené místenky na sedadlové tribuně umožňuje 
vstupenka volný pohyb po všech přírodních tribunách, průchod areálem i shopping zónou. 

Vstup do areálu je možný všemi branami s výjimkou tribuny A (kemp), vstupenka T6 
UMOŽŇUJE průchod areálem (podchodem Start i podchodem pod Schwantzovou zatáčkou). 

Třídenní vstupenka Camp A: Kemp na dráze 
Vstupenka je určena výhradně pro návštěvníky s motorkou a vlastním stanem (vjezd 
automobilů vč. obytných je zakázán).  

Kromě tribuny A platí také na všechny zbývající přírodní tribuny B, C, D, E, F, G. 

Zapomeňte na čekání v kolonách, mačkání v autobusu a frontu před vstupem. Teď si celé tři 
dny Grand Prix České republiky můžete užít nepřetržitě na okruhu. Pro fanoušky, kteří na 
Grand Prix přijedou na motorce máme atraktivní kemp rozložený na přírodní tribuně A, 



vzdálený pouhých 15 metrů od závodní dráhy. Ideální pro skupiny přátel. Součástí kempu je 
hlídané parkovací místo pro motocykly. Kapacita kempu je omezena na 350 stanů, tj. max. 
700 osob (350 motocyklistů + maximálně 350 spolujezdců)  
 
Další bonusy: Kempovací místo (plocha pro stan pro 2 osoby od čtvrtka od večera do neděle 
večera •1x projížďka po dráze za vodičem v pátek večer nebo v sobotu večer – podle 
aktuálního časového plánu •velkoplošná obrazovka na tribuně A •večerní program v pátek a 
v sobotu 

Třídenní vstupenka Camp A+: Kemp na dráze pro dva 

Vstupenka je určena výhradně pro návštěvníky s motorkou a vlastním stanem (2 
osoby + 1 motorka). Vjezd automobilů vč. obytných je zakázán.  

Kromě tribuny A platí také na všechny zbývající přírodní tribuny B, C, D, E, F, G. 

Zapomeňte na čekání v kolonách, mačkání v autobusu a frontu před vstupem. Teď si celé tři 
dny Grand Prix České republiky můžete užít nepřetržitě na okruhu. Pro fanoušky, kteří na 
Grand Prix přijedou na motorce máme atraktivní kemp rozložený na přírodní tribuně A, 
vzdálený pouhých 15 metrů od závodní dráhy. Ideální pro skupiny přátel. Součástí kempu je 
hlídané parkovací místo pro motocykly. Kapacita kempu je omezena na 350 stanů, tj. max. 
700 osob (350 motocyklistů + maximálně 350 spolujezdců)  

Další bonusy: Kempovací místo (plocha pro stan pro 2 osoby od čtvrtka od večera do neděle 
večera •1x projížďka po dráze za vodičem v pátek večer nebo v sobotu večer – podle 
aktuálního časového plánu •velkoplošná obrazovka na tribuně A •večerní program v pátek a 
v sobotu 

T2 PREMIUM – Více možností přináší větší zážitek 

Vstupenka je vhodnou variantou pro aktivního návštěvníka, který má zájem vidět nejen dění 

na startovní rovince, ale rád zakusí i nezaměnitelnou atmosféru přírodních tribun. Nabízí 

zázemí stanu s celodenním občerstvením (so a ne) umístěného vedle tribuny T2, návštěvu 

Paddocku, či pohled z tribuny T2. 

Vstupenka T2 PREMIUM Vám umožní: 

o dvoudenní vstup do otevřeného stanu T2 PREMIUM umístěného vedle sedadlové 
tribuny T2 s výhledem na úsek trati START/CÍL a do boxové uličky (SO-NE), 

o třídenní vstup na všechny přírodní tribuny B, C, D, E, F, G (PÁ-NE), 
o dvoudenní catering – studené i teplé pokrmy, celodenní bufet, otevřený bar – 

nealkoholické nápoje, pivo a víno, 
o parkování na vyhrazených místech poblíž hlavní brány včetně vyhrazeného příjezdu 

ze Žebětína a Ostrovačic. Parkovací karty budou zaslány nejpozději měsíc před 
konáním akce, 

o ojedinělou možnost zapůjčení paddockových karet k návštěvě Paddocku během 
závodního víkendu u hostesek. Pozor, čas zapůjčení je omezen. 

o přístup na sedadlovou tribunu T2, kde je vyhrazen omezený počet sedadel pro hosty 
stanu T2 PREMIUM, 

o sledování průběhu závodů na LED obrazovkách umístěných přímo ve stanu, 
o k dispozici oficiální programy, výsledkový servis a další. 

Není vhodná pro vozíčkáře. Nelze zajistit bezbariérový přístup. 



Vstupenka T2 PREMIUM JUNIOR - pro děti narozené 
v letech 2005 – 2012 v doprovodu dospělé osoby se 
vstupenkou T2 PREMIUM. 

Vstupenka zahrnuje všechny služby jako vstupenka T2 PREMIUM, kromě nároku na 
parkovací kartu. 

 

Parkovací karty pro držitele průkazu ZTP/P 

I v sezóně 2019 mají vozíčkáři a osoby s postižením (držitelé průkazu ZTP/P) možnost si po 
zakoupení vstupenek zažádat o speciální parkovací kartu. K dispozici je omezené množství 
těchto parkovacích karet (max 70 ks) umožňujících parkování ve vyhrazených zónách na 
přírodních tribunách s dobrou dostupností a výhledem na zajímavé úseky trati. 

Zakupte si vstupenku dle vlastního výběru a zašlete nám emailem Vaši žádost o parkovací 
kartu. Součástí žádosti musí být číslo Vaší zakoupené vstupenky a kopie Vašeho průkazu 
ZTP/P. Žadatelem musí být držitel průkazu, nebo jeho zákonný zástupce. 

Doporučené vstupenky: SILVER, GOLD. Sedadlové tribuny nemají bezbariérový přístup. 

 


