


RZ 7 | 10 BYSTŘIČKA - Paketo group Délka RZ: 14,54 km

Start prvního jezdce: 
RZ 7   |   28. března 2021 – 10:20 hodin
RZ 10 |   28. března 2021 –  14:07 hodin

Uzavírka komunikace pro veřejnost: 

09:12 – 16:37 hodin

Seznamovací jízdy: 25. března 2021 – 08:00 až 18:00 hodin | 26. března 2021 – 08:00 až 16:00 hodin

V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K 39. KOWAX VALAŠSKÉ RALLY VALMEZ 2021 VOLEJTE DISPEČINK
+420 733 401 669  |  +420 777 505 402

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

Vážení přátelé,

kolem vašeho bydliště, případně v jeho blízkém okolí, je ve dnech 26. – 28. března 2021 naplánována trasa jedné z rychlostních zkou-
šek motoristické akce mezinárodního významu: 39. ročníku KOWAX Valašská rally ValMez 2021. Naše tradiční valašská soutěž letos 
opět otevře seriál European Rally Trophy – Central, šampionát CEZ a bude prvním závodem prestižního českého mistrovství.

Rád bych Vás touto cestou ujistil, že nejen bezpečnostní, ale také hygienická opatření jsou organizačním týmem připravena s maxi-
mální zodpovědnosti. Všechna pravidla jsou nastavena tak, aby bylo vyloučeno např. oslabení zdravotní péče, přetížení záchranných 
složek ve vašem regionu a podobně. Děláme maximum, aby se soutěž (i bez přítomnosti fanoušků a diváků) uskutečnila. Bez dodržení 
velmi specifických podmínek bychom nikdy nedosáhli na výjimky udělené Ministerstvem zdravotnictví ČR a Národní sportovní agentu-
rou a neobdrželi bychom souhlas Krajských hygienických stanic ZL a MS kraje. Sami jsme za zvýšených hygienických opatření soutěž 
konali již v roce minulém, z těchto zkušeností tak můžeme čerpat.

Pořádání motoristických soutěží není v aktuální situaci neobvyklé ani v jiných zemích. Šampionáty jsou v plném proudu na severu Ev-
ropy, postupně se rozjíždí sezóna v Itálii, Rakousku, Maďarsku, na Slovensku či v Polsku. Řada z vás jistě zaznamenala lednový průběh 
maratónské Rallye Dakar, stejně jako úvodní dva podniky světového šampionátu Rallye Monte Carlo a Arctic Rally Finland. 

Podporu správnosti našeho snažení potvrzují i záštity předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráč-
ka, hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše a hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka a starostů: Roberta Stržínka (Valašské 
Meziříčí), Miroslava Kopečného (Kopřivnice), Stanislava Kopeckého (Nový Jičín) a Jana Malíka (Příbor).

Dovoluji si vás oslovit s žádostí o pochopení situace a věřím, že komplikace a omezení, které vám pořádání tohoto prestižního spor-
tovního podniku přinese, budou co nejmenší.

V tomto Bezpečnostním zpravodaji naleznete základní informace o konkrétní RZ, bezpečnosti v době průjezdu soutěžních vozidel, o 
časech uzavírek silnic ve vaší obci a telefonní kontakt na bezpečnostní dispečink rally. Průjezd každou z RZ se v daný den uskuteční 
dvakrát. Žádáme vás, abyste v době konání automobilové soutěže respektovali všechna opatření a dbali pokynů pořadatelů.

Věřím také ve vaši odpovědnost a předem děkuji za dodržování epidemiologických a bezpečnostních opatření. Budu velmi rád, pokud 
vám pohled na závodní speciály alespoň mírně zvedne, v této pro všechny složité době, náladu a přivede vás na jiné myšlenky.

Děkujeme Vám za pochopení a omlouváme se vám za omezení provozu ve vaší obci.

 Jaromír Tomaštík
za organizační výbor KOWAX Valašská rally ValMez 2021

UZAVŘENÍ TRATĚ RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY

Po průjezdu vozidla s označením 06 A nesmí na trať rychlostní zkoušky vjet žádné soukromé vozidlo. Hrozí totiž střet s pořadatelský-
mi nebo závodními vozy. Všechny potřeby či problémy konzultujte s nejbližším pořadatelem.

PRŮBĚH RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY 7; 10 BYSTŘIČKA

Po průjezdu bezpečnostních vozidel a předjezdců (000, 00, 0) odstartuje rychlostní zkouška podle předem stanoveného harmonogra-
mu (viz čas v záhlaví bezpečnostního zpravodaje). Soutěžní vozidla startují v minutových intervalech, od počtu startujících se také odvíjí 
délka trvání rychlostní zkoušky. Z důvodu odstoupení některých posádek v průběhu sekce, provádění opravy na trati (např. defekt), 
případně zrušení RZ není tento interval pravidlem. Průjezd posledního soutěžního vozidla je tak dán aktuální situací na trati.

OTEVŘENÍ TRATI RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY 7; 10 BYSTŘIČKA

Bude provedeno až po druhém průjezdu soutěžních vozidel (s výjimkou uvedenou v tomto bezpečnostním zpravodaji), přibližně 15 
minut po projetí posledního soutěžního vozidla cílem RZ. Otevření trati provede bezpečnostní vozidlo s označením 06 D se šachovnico-
vou nálepkou na dveřích. Uvedený čas v záhlaví bezpečnostního zpravodaje je pouze informativní, vše se bude řídit aktuálním vývojem 
závodu.

POHYB A PRŮJEZD MÍSTNÍCH OBYVATEL PO VYBRANÉM ÚSEKU TRASY RZ 7; 10 BYSTŘIČKA

Rychlostní zkouška bude mezi průjezdy otevřena v době mezi 12:00 – 12:45 hod. (případně v návaznosti na aktuální situaci, dle 
komunikace dispečinku, VRZ a VBRZ)

Pohyb místních obyvatel po trati rychlostní zkoušky se týká pouze oblasti obce Valašská Bystřice.
Od místní části „U Pavlů“ (pozice 29, 7,45 km) až po odbočení vlevo v obci Valašská Bystřice (pozice 45, 11,26 km) budou moci projet po 
dohodě s místním pořadatelem ve směru rychlostní zkoušky, tedy ve směru na Rožnov pod Radhoštěm.

V jiných úsecích nebude RZ otevřena.

Viz silně vyznačené úseky na mapce rychlostní zkoušky na straně 4 tohoto dokumentu.



§ 415 (tzv. povinnost generální prevence)

Nejvyšší soud mimo jiné konstatoval, že: „…v případě automobilové rally se jed-
ná 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

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO

je stručným souhrnem MÍST, ze kterých diváci 
NEMOHOU bezpečně sledovat rally, a kde se vy-
stavují přímému ohrožení.

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

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 vyvýše-
ním, před srázem a podobně).

4. Pod úrovní vozovky (až do dostatečné vzdále-
nosti 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 akcele-
race po obou stranách trati.

9. Po obou stranách trati u skoků a horizontů.

10. V bezprostřední blízkosti trati rychlostní 
zkoušky.

KAŽDÝ JE POVINEN POČÍNAT SI TAK, ABY NEDOCHÁZE-
LO KE ŠKODÁM NA ZDRAVÍ, NA MAJETKU, NA PŘÍRODĚ 

A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY 2; 4 LEŠNÁ (úprava jízdních řádů v den konání RZ)

Pro více informací sledujte oznámení na jednotlivých 
autobusových zastávkách. Případně je možné je získat 

na obecních a městských úřadech.

Linka 621
Spoj 205 (odjezd 10:24 Vsetín, Ohrada) bude ukončen v 10:53 v zastávce 

Malá Bystřice, U Kočibů, vozidlo následně zajistí spoj 254 s odjezdem 
11:04 ze zastávky Malá Bystřice, U Kočibů do zastávky Vsetín, Ohrada 
(příjezd 11:24)

Spoj 253 (odjezd 12:24 Vsetín, Ohrada) bude ukončen v 12:53 v zastávce 
Malá Bystřice, U Kočibů, vozidlo následně zajistí spoj 206 s odjezdem 
13:04 ze zastávky Malá Bystřice, U Kočibů do zastávky Vsetín, Ohrada 
(příjezd 13:24)

Spoj 207 (odjezd 14:24 Vsetín, Ohrada) bude ukončen v 14:53 v zastávce 
Malá Bystřice, U Kočibů, vozidlo následně zajistí spoj 254 s odjezdem 
15:04 ze zastávky Malá Bystřice, U Kočibů do zastávky Vsetín, Ohrada 
(příjezd 15:24)

Spoj 255 (odjezd 16:24 Vsetín, Ohrada) v 16:56 vyčká v zastávce Malá 
Bystřice, rest U Bušů na spoj 208, přeloží si vzájemně cestující a dokončí 
spoj 208 do zastávky Vsetín, Ohrada (příjezd 17:24) 

Spoj 254 (odjezd 10:30 Rožnov p. R., aut. st.) bude ukončen v 10:48 v 
zastávce Valašská Bystřice, kostel, vozidlo následně zajistí spoj 205 s 
odjezdem 11:11 ze zastávky Valašská Bystřice, kostel do zastávky Rož-
nov p. R., aut. st. (příjezd 11:28)

Spoj 206 (odjezd 12:30 Rožnov p. R., aut. st.) bude ukončen v 12:48 v 
zastávce Valašská Bystřice, kostel, vozidlo následně zajistí spoj 253 s 
odjezdem 13:11 ze zastávky Valašská Bystřice,kostel do zastávky Rož-
nov p. R., aut. st.(příjezd 13:28)

Spoj 256 (odjezd 14:30 Rožnov p. R., aut. st.) bude ukončen v 14:48 v 
zastávce Valašská Bystřice, kostel, vozidlo následně zajistí spoj 207 s 
odjezdem 15:11 ze zastávky Valašská Bystřice, kostel do zastávky Rož-
nov p. R., aut. st. (příjezd 15:28)

Spoj 208 (odjezd 16:30 Rožnov p. R., aut. st.) bude ukončen v 17:00 v 
zastávce Malá Bystřice, rest U Bušů. Vzájemně si přeloží cestující s au-
tobusem (spoj 255) ze Vsetína a dokončí spoj 255 do zastávky Rožnov p. 
R., aut. st. (příjezd 17:28)

Spoje 205, 253, 207, 254, 206 a 256 nebudou obslouženy zastávky Malá 
Bystřice,škola - Malá Bystřice, rest. U Bušů - Velká Lhota, Na Blatném - 
Velká Lhota, U Pavlů - Valašská Bystřice, farma ZD - Valašská Bystřice, 
Hajdůšky a Valašská Bystřice, U Petruželů.

Linka 948622
Spoje 205, 207 a 215 budou ukončeny v zastávce Bystřička, přehrada v 

čase dle platného JŘ. Nebudou obslouženy zastávky Bystřička, Dolínky 
- Malá Bystřice, U Melichaříků - Malá Bystřice, rest. U Bušů - Malá Byst-
řice, škola - Malá Bystřice, U Kočibů a Malá Bystřice, revír.

Spoje 208, 210 a 214 budou vedeny ze zastávky Bystřička, přehrada v 
čase dle platného JŘ. Nebudou obslouženy zastávky Bystřička, Dolínky 
- Malá Bystřice, U Melichaříků - Malá Bystřice, rest. U Bušů - Malá Byst-
řice, škola - Malá Bystřice, U Kočibů a Malá Bystřice, revír.

Linka 948625
Spoje 203, 205 a 207 budou ukončeny v zastávce Velká Lhota, Malá 

Lhota, rozc. v čase dle platného JŘ. Nebudou obslouženy zastávky Velká 
Lhota, U kříže - Velká Lhota, Na Kútě - Velká Lhota, kostel a Velká Lhota, 
točna.

Spoje 206 , 208 a 210 budou zahájeny v zastávce Velká Lhota, Malá 
Lhota, rozc. v čase dle platného JŘ. Nebudou obslouženy zastávky Velká 
Lhota, U kříže - Velká Lhota, Na Kútě - Velká Lhota, kostel a Velká Lhota, 
točna.

Linka 948626
Spoje 228, 240, 230, 242, 232 a 244 budou ukončeny v zastávce Valaš-

ská Bystřice, kostel v čase dle platného JŘ. Nebudou obslouženy zastáv-
ky Valašská Bystřice, U Petruželů a Valašská Bystřice, Hajdůšky.

Spoje 229, 231, 233, 235, 237 a 239 budou zahájeny v zastávce Valašská 
Bystřice, kostel v čase dle platného JŘ. Nebudou obslouženy zastávky 
Valašská Bystřice, U Petruželů a Valašská Bystřice, Hajdůšky.

Spoj 204 ze zastávky Valašská Bystřice, Křižnice bude pokračovat pří-
mo do zastávky Valašská Bystřice, Křižnice. Nebudou obslouženy za-
stávky Valašská Bystřice, Na horách a Valašská Bystřice, Spina.

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU 
č. 361/2000 Sb. | § 79

UPOZORNĚNÍ

Podle Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. | § 79 je mimo jiné pořadatelem 
sportovní akce pověřená osoba oprávněna zastavit vozidla, jejichž řidiči mají v 
úmyslu v rozporu s vydaným zvláštním užíváním dotčené pozemní komunikace 
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



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
V OBLASTI RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY 7; 10 BYSTŘIČKA - Paketo group
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