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DALŠÍ INFORMACE NA:

DIVÁCI
VAŠE BEZPEČNOST - VÁŠ ŽIVOT

JENOM BEZPEČNÁ RALLY JE DOBRÁ RALLY

PROTO JE
POTŘEBA,

ABYSTE...
* ...DÁVALI POZOR

* ...OČEKÁVALI NEOČEKÁVANÉ

* ...SE ZDRŽOVALI JEN 
V MÍSTECH URČENÝCH 

PRO DIVÁKY

* ...SI UVĚDOMILI, ŽE PŘI 
RALLY SE MŮŽE STÁT 

COKOLIV

* ...VŽDY POSLOUCHALI 
POKYNY TRAŤOVÝCH 

KOMISAŘŮ

www.valasskarally.cz
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BEZPEČNOSTNÍ DESATERO DIVÁKA RALLY

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 kterých diváci NEMOHOU bezpečně 
sledovat rally a kde se vystavují přímému ohrožení.

Místa, kde DIVÁCI v žádném případě NEMOHOU BÝT (obecná pravidla):
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§ 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 v rozsudku týkajícího se dovolání zraněného diváka (viz manuál str. 22 – Exkukz do justice) 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

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

Vážení příznivci Valašské rally,

stojíme na prahu nového ročníku českých automobilových soutěží. V posledních letech se stalo zvykem, že o 
prolog šampionátu se stará Valašská rally. A je to dobře neboť právě ona patří k těm nejzajímavějším rally u 
nás. Jsme přesvědčeni o tom, že její pořadatelé, kteří v loňském roce zvedli laťku Valašky hodně vysoko, udělali 
všechno proto, aby vám, ale i nám jezdcům, připravili soutěž plnou nádherných sportovních zážitků. Je tedy na 
vás, abyste si to v plné míře uvědomili a dbali všech rad a doporučení. Abyste organizátorům podali pomocnou 
ruku a svou kázní a respektováním nařízení směřujících k bezpečnosti a plynulosti Valašky napomohli k tomu, 
abychom si po skončení závodu mohli všichni společně říct, že letošní JANČA - 36. Valašská rally Valmez 2017 
byla nádherná. Předem vám, vážení fanoušci a příznivci také naší valašské automobilové soutěže děkujeme.

Vaši Jan, Olga a Martin

Jan ČERNÝ Olga LOUNOVÁ Martin VLČEK

POŘADATEL RALLY: JTRT pro s.r.o.; Jiráskova 2057; 755 01 Vsetín; valaska@jtrt.cz
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OD TRATI RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY
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TADY NE! TADY NE!

DODRŽUJTE BEZPEČNOU VZDÁLENOST

UVĚDOMTE SI, ŽE NEUPOSLECHNUTÍ POKYNŮ A DOPORUČENÍ POŘADA-
TELŮ, DELEGOVANÝCH ČINOVNÍKŮ A TRAŤOVÝCH KOMISAŘŮ RALLY MŮŽE 
VÉST K ZASTAVENÍ NEBO I ZRUŠENÍ RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY.

DO ČERVENĚ VYZNAČENÝCH PROSTOR 

NEVSTUPUJTE! 


