
BEZPEČNOSTNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBYVATELE V OBLASTI RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY

HUKVALDY
ZÁKLADNÍ ZÁSADOU VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ JE OCHRANA ŽIVOTA, ZDRAVÍ A MAJETKU



Start prvního jezdce: 
RZ 7   |   RZ 8  |  01. dubna 2023 – 16:35 hodin  

Seznamovací jízdy: 
čtvrtek 30. března 2023 – 12:00 až 18:00 hodin

Délka RZ: 07,03 km

RZ 7 | 8
HUKVALDY

V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K 41. KOWAX VALAŠSKÉ RALLY VALMEZ 2023 VOLEJTE DISPEČINK
+420 603 487 759  |  +420 777 505 402

Vážení přátelé,

v sobotu 01. dubna 2023 povede vaší obcí trasa rychlostní zkoušky jubilejní 41. KOWAX Valašské rally Val-
Mez 2023. Naše tradiční valašská soutěž letos zahájí seriál European Rally Trophy – Central a stane se rovněž 
prvním závodem českého šampionátu (SONAX Mistrovství ČR v rally) a Mistrovství České republiky v historické 
rally. Letošní jubilejní Valaška je také součástí do slovenského šampionátu. Lze tedy očekávat, že vysoce pres-
tižního automobilového klání na území Valašska, Lašska a Ostravska, se zúčastní nejen absolutní česká špička 
rallysportu, ale také řada předních jezdců zejména ze zemí střední Evropy.

Průjezd soutěžních vozidel vaší obcí se v uvedený den uskuteční dvakrát (viz tabulka nahoře). V tomto Bez-
pečnostním zpravodaji najdete základní informace především k bezpečnosti v době průjezdu soutěžních vo-
zidel, časy uzávěr silnic ve vaší obci a telefonní kontakt na bezpečnostní dispečink 41. KOWAX Valašské rally 
ValMez 2023. 

Dovolujeme si vás požádat, abyste v době konání automobilové soutěže dbali pokynů pořadatelů. 
V případě jakýchkoliv nejasností souvisejících s 41. KOWAX Valašskou rally ValMez 2023 a ve vaší obci kon-

taktujte bezpečnostní dispečink rally (viz kontakt dole). Děkujeme vám za pochopení a omlouváme se za ome-
zení provozu ve vaší obci. 

Přeji vám jménem pořadatelského týmu hodnotný motoristický zážitek.

 Jaromír Tomaštík
za organizační výbor 41. KOWAX Valašská rally ValMez 2023

UZAVŘENÍ TRATĚ RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY
Po průjezdu vozidla s označením 06 A nesmí na trať rychlostní zkoušky vjet žádné soukromé vozidlo. Hrozí střet s pořa-
datelskými nebo závodními vozy. Všechny potřeby či problémy konzultujte s nejbližším pořadatelem.

PRŮBĚH RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY
Po průjezdu bezpečnostních vozidel a předjezdců (000, 
00, 0) odstartuje rychlostní zkouška podle předem 
stanoveného harmonogramu (viz čas v záhlaví bez-
pečnostního zpravodaje). Soutěžní vozidla startují 
v minutových intervalech, od počtu startujících se 
také odvíjí délka trvání rychlostní zkoušky. Z dů-
vodu odstoupení některých posádek v průběhu 
sekce, provádění opravy na trati (např. defekt), 
případně zrušení RZ není tento interval pravi-
dlem. Průjezd posledního soutěžního vozi-
dla je tak dán aktuální situací na trati.

OTEVŘENÍ TRATI RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY
Uzavřený úsek trati rychlostní zkoušky otevře po-

řadatel rally až po druhém průjezdu soutěžních vo-
zidel (s výjimkou uvedenou v tomto bezpečnostním 

zpravodaji). A to přibližně 15 minut po projetí poslední-
ho soutěžního vozidla cílem rychlostní zkoušky. 

Trať rychlostní zkoušky je volná po projetí bezpečnost-
ního vozidla s označením 06 D a se šachovnicovou nálep-

kou na dveřích. 

Uvedený čas v záhlaví tohoto zpravodaje je pouze informa-
tivní. Vše podléhá aktuálnímu vývoji závodu.

!

Uzavírka komunikace 
pro veřejnost: 

15:15 – 20:30 hodin

STOP



BEZPEČNOSTNÍ DESATERO DIVÁKA 
41. KOWAX VALAŠSKÉ RALLY VALMEZ

1. V zakázaných místech a před páskou nebo zábranou. Stát lze 
teprve za nimi (při pohledu od trati rychlostní zkoušky).

2. V únikových zónách a uvnitř míst vytyčených hradící páskou. V 
těchto místech nesmí stát ani kameramani a fotografové!

3. V blízkosti trati (před příkopem, před vyvýšením, před srázem 
a podobně).

4. Pod úrovní vozovky (až do dostatečné vzdálenosti od trati).

5. Před pevnou překážkou (plot, stěna, strom, vozidlo a podobně).

6. V místech proti přijíždějícím vozidlům.

7. Na vnějším i vnitřním obvodu 
zatáček.

8. V místech intenzivního brzdění 
nebo akcelerace po obou 
stranách trati.

9. Po obou stranách 
trati u skoků 
a horizontů.

10. V bezprostřední 
blízkosti trati 
rychlostní zkoušky.

Bezpečnostní desatero je stručným souhrnem MÍST, ze kte-
rých diváci NEMOHOU bezpečně sledovat rally a kde se vysta-
vují přímému ohrožení.

Místa, kde DIVÁCI v žádném případě NEMOHOU BÝT (obecná pravidla):

Dopravce:                                                         
Z-Group bus a.s.
provozní oblast Novojičínsko Východ 
provoz Kopřivnice

Dotčený úsek:   

dopravní omezení na sil. II/486; MK Mniší - Hukvaldy

   

Dotčené zastávky: 
Kopřivnice, Mniší-střed – obousměrně přemístěna na za-
stávku Kopřivnice, Vlčovice-rozc. na stanoviště umístěné 
na silnici  I/58

Kopřivnice, Vlčovice-rozc. - stanoviště zastávky z/do místní 
části Mniší na silnici II/486 přemístěno na stanoviště stej-
nojmenné zastávky na silnici I/58

Dotčená linka:                          
883634 - Kopřivnice-Lichnov-Frenštát pod Radhoštěm

spoje: 211,212,213,214,215,216,217,218 neobslouží zastávku 
Kopřivnice, Mniší-střed

Výlukové jízdní řády:                   NE

Podrobnosti: autobusové zastávky; obecní | městský úřad a www.valasskarally.cz

ČASOVÉ OMEZENÍ
příměstské autobusové dopravy

01. dubna 2023
(v oblasti rychlostní zkoušky Hukvaldy)

Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. | § 79
UPOZORNĚNÍ

Podle Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. | § 79 je mimo jiné pořadate-
lem sportovní akce pověřená osoba oprávněna zastavit vozidla, jejichž řidiči mají 
v úmyslu v rozporu s vydaným zvláštním užíváním dotčené pozemní komunika-
ce vjet na místa, kde je akce pořádána. K takovému postupu je oprávněna osoba 
starší 18 let. Pověřená osoba musí mít při činnosti pověření u sebe. Na požádání je 
pověřená osoba povinna platným pověřením prokázat policistovi.

PROSÍM, DBEJTE POKYNŮ POŘADATELŮ

§ 415 (tzv. povinnost generální prevence)

KAŽDÝ JE POVINEN POČÍNAT SI TAK, ABY NEDOCHÁZELO KE ŠKODÁM 
NA ZDRAVÍ, NA MAJETKU, NA PŘÍRODĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.

Nejvyšší soud mimo jiné konstatoval, že: „…v případě automobilové rally se jedná o 
podnik potenciálně nebezpečný, při němž se vozidla pohybují zvýšenou rychlostí s 
cílem absolvovat předepsanou trasu v co nejkratší době, aniž by pro jezdce platila 
pravidla silničního provozu; proto patří k rozumnému požadavku na diváka, aby si 
nebezpečí kolize uvědomil a přizpůsobil tomu své počínání, včetně výběru místa, 
odkud hodlá závod sledovat, přestože přístup na ně nebyl pořadatelem zakázán“.

Zdroj: Manuál pro obce vydaný Ministerstvem vnitra ČR

V PŘÍPADĚ SLEDOVÁNÍ RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY MĚJTE U SEBE

VOLNÝ VSTUP
PLATÍ PRO JEDNU OSOBU

PRO OBYVATELE OBCE HUKVALDY;
MNIŠÍ; VLČOVICE



PARTNER RZ

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A POVOLENÉ PRŮJEZDY OBYVATEL 
MEZI RYCHLOSTNÍMI ZKOUŠKAMI 7  |  8

01. dubna 2023

START 
PRVNÍHO JEZDCE:

RZ: 7 | 8 - 16:35 hodin


