
BEZPEČNOSTNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBYVATELE V OBLASTI RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY

FULNEK



RZ 2 | 5 FULNEK Délka RZ: 13,61 km

Start prvního jezdce: 
RZ 2   |   30. března 2019 – 10:28 hodin
RZ 5   |   30. března 2019 –  15:26 hodin

Uzavírka komunikace pro veřejnost: 

08:40 – 18:30 hodin
Seznamovací jízdy: 27. března 2019 – 14:30 až 18:00 hodin | 28. března 2019 – 08:00 až 18:00 hodin

GPS Časová kontrola: N 49°42.77272‘, E 17°54.25818‘
Stop: N 49°39.95212‘, E 17°50.63098‘

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

V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K 38. KOWAX VALAŠSKÉ RALLY VALMEZ 2019 VOLEJTE DISPEČINK

+420 733 401 669  |  +420 777 505 402

Vážení přátelé, v sobotu 30. března 2019 povede vaší obcí trasa rychlostní zkoušky 38. KOWAX Valašské rally ValMez 2019. Průjezd sou-
těžních vozidel se v uvedený den uskuteční dvakrát (viz tabulka nahoře). V tomto Bezpečnostním zpravodaji najdete základní informace 
především k bezpečnosti v době průjezdu soutěžních vozidel, časy uzávěr silnic ve vaší obci a telefonní kontakt na bezpečnostní dispečink 
rally. Žádáme vás, abyste v době konání automobilové soutěže dbali pokynů pořadatelů. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte 
bezpečnostní dispečink rally (viz kontakt dole). Děkujeme vám za pochopení a omlouváme se za omezení provozu ve vaší obci.                                     
                                                                                                                                          organizační výbor 38. KOWAX Valašské rally ValMez 2019
UZAVŘENÍ TRATĚ RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY
* Po průjezdu uzavíracího vozidla s označením 06A
* Po průjezdu vozidla 06A nesmí na trať rychlostní zkoušky vjet žádné auto. Hrozí střet s pořadatelskými nebo závodními vozidly

PRŮBĚH RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY 2; 5 FULNEK
Čas průjezdu prvního soutěžního vozidla je pevně stanoven a vztahuje se k výjezdu auta ze startu rychlostní zkoušky (RZ). Soutěžní vo-
zidla startují v minutovém intervalu a od jejich počtu se odvíjí také časová délka trvání rychlostního testu. Z důvodu odpadnutí některých 
posádek v průběhu rally, provádění opravy na trati, případně zrušení RZ není tento interval pravidlem. Může se protáhnout až na 20 minut. 
Průjezd posledního soutěžního vozidla je tak dán vývojem situace na trati.

POHYB A PRŮJEZD MÍSTNÍCH OBYVATEL PO VYBRANÉM ÚSEKU TRASY RZ 2; 5 FULNEK
Mezi RZ 2 a 5 (přibližně v době od 13:45 do maximálně 14:10 hodin) bude pro místní obyvatele umožněn odjezd a příjezd ve směru viz modrá 
šipka na mapce rychlostní zkoušky na straně 4. Průjezd bude organizován. Obyvatelé musí při přejezdu tratě RZ dbát pokynů pověřených 
osob. Na trať rychlostní zkoušky nesmí vjet žádné vozidlo bez souhlasu organizátora soutěže.
OTEVŘENÍ TRATI RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY 2; 5 FULNEK
Bude provedeno až po druhém průjezdu soutěžních vozidel. Přibližně 15 minut po projetí posledního soutěžního vozidla cílem RZ. Otevření 
trati je signalizováno autem označeným 06D se šachovnicovým praporem (případně šachovnicovou nálepkou na dveřích). Trať je tedy 
volná až po průjezdu tohoto vozidla. Uvedený čas ukončení uzavírky komunikace (trati RZ) v tabulce výše je horní časová hranice.

* Grafika dopravní značení v místě trasy rychlostní zkoušky   2 | 5 Fulnek na čtvrté straně tohoto Bezpečnostního zpravodaje.

ÚPRAVA PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK A SPOJŮ
Termín: 30. března 2019
Linka 882261: spoj 253 - nezajíždí do zastávky Fulnek,nám. (11:13 hod.), spoj 251 - bude vyjíždět v čase 11:45 hod. ze zastávky Fulnek-žel.
st. (neobsluhuje zastávku Fulnek-nám.)
Linka 882614: spoj 203 - nezajíždí do zastávky Fulnek-nám. (12:29 hod.), spoj; 211 - nezajíždí do zastávky Fulnek-nám. (14:27 hod.); 202 
- nezajíždí do zastávky Fulnek-nám. (11:36 hod.); spoj 204 - nezajíždí do zastávky Fulnek-nám. (16:36 hod.)
Linka 882618: spoj 202 - Je veden mezi zastávkami Suchdol n. Odrou-kostel (10:11 hod.) a Fulnek-žel.st. (10:27 hod.) po objízdné trase 
(neobsluhuje zastávky Suchdol-rest.Plšek, Suchdol-Kletné, Fulnek-Jestřabí, Fulnek-ČSSS a Fulnek-nám.)
Linka 882619: spoj 203 - Je veden mezi zastávkami Fulnek-žel. st. (11:44 hod.) a Suchdol-kostel (12:01 hod.) po objízdné trase (neobslu-
huje zastávky Fulnek-nám., Fulnek-ČSSS, Fulnek-Jestřabí, Suchdol-Kletné, a Suchdol-rest. Plšek); spoj 207 - Je veden mezi zastáv-
kami Fulnek-žel. st. (14:44 hod.) a Suchdol-kostel (15:01 hod.) po objízdné trase (neobsluhuje zastávky Fulnek-nám., Fulnek-ČSSS, Fu-
lnek-Jestřabí, Suchdol-Kletné, a Suchdol-rest. Plšek); spoj 204 - Je veden mezi zastávkami Suchdol-kostel (10:57 hod.) a Fulnek-žel. st. 
(11:13 hod.) po objízdné trase (neobsluhuje zastávky Suchdol-rest. Plšek, Suchdol-Kletné, Fulnek-Jestřabí, Fulnek-ČSSS a Fulnek-nám); 
spoj 206 - Je veden mezi zastávkami Suchdol-kostel (15:57 hod.) a Fulnek-žel. st. (16:10 hod.) po objízdné trase (neobsluhuje zastávky 
Suchdol-rest. Plšek, Suchdol-Kletné, Fulnek-Jestřabí, Fulnek-ČSSS a Fulnek,-nám)
Linka 882691: spoj 203 - nezajíždí do zastávky Fulnek-nám. (09:30 hod.); spoj 205 - bude vyjíždět v čase 12:01 hod. ze zastávky Vraž-
né-Emauzy (neobsluhuje zastávky Odry-Veselí,horní konec a Odry-Veselí,dolní konec); spoj 209 - bude vyjíždět v čase 17:21 hod. ze 
zastávky Vražné-Emauzy (neobsluhuje zastávky Odry-Veselí,horní konec a Odry-Veselí,dolní konec); spoj 206 - nezajíždí do zastáv-
ky Fulnek-nám. (11:33 hod.), jede po objízdné trase, je ukončen v čase 11:47 hod. v zastávce Vražné-Emauzy (neobsluhuje zastávky 
Odry-Veselí,dolní konec a Odry-Veselí,horní konec); spoj 210 - bude vyjíždět v čase 16:14 hod. ze zastávky Fulnek-žel. st. (neobsluhuje 
zastávku Fulnek-nám.) , je ukončen v čase 16:28 hod. v zastávce Vražné-Emauzy (neobsluhuje zastávky Odry-Veselí, dolní konec a 
Odry-Veselí, horní konec)
Linka 880613: spoj 201 - bude vyjíždět v čase 10:50 hod ze zastávky Fulnek-žel. st. (neobsluhuje zastávku Fulnek-nám.); spoj 203 - 
bude vyjíždět v čase 14:50 hod ze zastávky Fulnek-žel. st. (neobsluhuje zastávku Fulnek-nám.); spoj 205 - bude vyjíždět v čase 17:50 
hod ze zastávky Fulnek-žel. st. (neobsluhuje zastávku Fulnek-nám.); spoj 204 - bude ukončen v čase 13:26 hod. v zastávce Fulnek-žel. 
st. (neobsluhuje zastávku Fulnek-nám.)
Linka 880624: spoj 203 - bude vyjíždět v čase 16:03 hod ze zastávky Fulnek-žel. st. (neobsluhuje zastávku Fulnek,nám.); spoj 202 - 
bude ukončen v čase 10:43 hod. v zastávce Fulnek-žel. st. (neobsluhuje zastávku Fulnek-nám.)
Linka 880691: spoj 251 - nezajíždí do zastávky Fulnek-nám. (14:00 hod.), jede po objízdné trase; spoj 252 - nezajíždí do zastávky Fu-
lnek-nám. (13:38 hod.), jede po objízdné trase; spoj 274 - je ukončen v čase 18:28 hod. v zastávce Vražné-Emauzy (neobsluhuje zastáv-
ky Odry-Veselí,dolní konec a Odry-Veselí,horní konec)
Linka 901231: spoj 19 - nezajíždí do zastávky Fulnek-nám. (12:03 hod.), jede po objízdné trase; spoj 12 - nezajíždí do zastávky Fulnek-
-nám. (13:38 hod.), jede po objízdné trase; spoj 40 - nezajíždí do zastávky Fulnek,nám. (15:38 hod.), jede po objízdné trase

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



V PŘÍPADĚ SLEDOVÁNÍ RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY MĚJTE U SEBE

PRO OBYVATELE OBCE FULNEK, JESTŘABÍ, 
KLETNÉ a POHOŘ

VOLNÝ VSTUP
PLATÍ PRO JEDNU OSOBU

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO 38. KOWAX VALAŠSKÉ RALLY VALMEZ 2019
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):

DALŠÍ INFORMACE NA:

www.valasskarally.cz

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 vyty-
čených hradící páskou. V těchto místech 
nesmí stát ani kameramani a fotografo-
vé!

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 hori-
zontů.

10. V bezprostřední blízkosti trati rych-
lostní zkoušky.

§ 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

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 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 pově-
řená osoba povinna platným pověřením prokázat policistovi.

PROSÍM, DBEJTE POKYNŮ POŘADATELŮ



POPIS RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY 2; 5 FULNEK
START rychlostní zkoušky je situován na náměstí ve Fulneku (DM - divácké místo - F). 

Odkud se posádky vydají přes obydlenou část města k zajímavé pasáži na konci Fulneku. Trať pokračuje rychlejší pasáží s několika hori-
zonty do obce Jestřabí. Zde posádky zpomalí nejen retardér při nájezdu do obce, ale po jeho projetí i technická pasáž po místních komu-
nikacích. 

Po výjezdu z Jestřabí posádky opět čeká rychlejší pasáž v otevřené krajině. Trasu předělí dva retardéry. Jeden pak v těsné blízkosti obce 
Kletná, po jejímž projetí se posádky dostanou k dalšímu diváckému místu (DM G). Tím bude po rychlém příjezdu takzvaně na brzdy a pra-
vém odbočení rychlejší pasáž kolem nedalekého rybníka. Trať měřeného testu přejde do techničtějších pasáží. Na soutěžní posádky čeká 
zajímavý průjezd obcí Pohoř se zpomalovacím přírodním retardérem na výjezdu z obce. 

V podobném duchu zkouška pokračuje až do technického sjezdu v lesním úseku na okraji Oder. Několik stovek metrů za levou vracečkou 
(T – tip pro diváky) bude cíl RZ. 

Přístup k pasážím před CÍLem je možný výhradně pěšky a v dostatečném časovém předstihu před prvním závodním vozidlem. 

Ze směru od Oder do prostoru stanoviště STOP není prostor k parkování (!) s ohledem na nutnost zajistit průjezdnost soutěžních vozů k 
další rychlostní zkoušce.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A POHYB VEŘEJNOSTI MEZI PRŮJEZDY 
OBLASTI RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY 2; 5 FULNEK

 

 

Spoločnosť Simex Control SK s.r.o., partner firmy Siemens 

hľadá technika PLC systémov na pozíciu: 

SERVISNÝ TECHNIK / PROGRAMÁTOR 

 

Náplň pracovnej pozície: 

 Analýza porúch na NC systémoch Sinumerik a ich odstraňovanie 
 Diagnostika porúch na PLC systémoch Simatic S5 a S7 
 Vykonávanie úprav v programe PLC Simatic S7 a HMI 
 Lektorská činnosť v autorizovanom školiacom stredisku 
 SW práce na tuzemských a zahraničných projektoch 

Požiadavky: 

 Stredné elektrotechnické vzdelanie 
 Časová flexibilita (ochota cestovat po celom SK, občas i do zahraničia) 
 Vodičský preukaz skupiny B 
 Vyhláška 74. 
 Znalosť AJ – pasívne 

Ponúkame: 

 Zmluvu na HPP a zázemie v stabilnej spoločnosti  s dlhodobou tradíciou 
 Zaujímavé finančné ohodnotenie 
 Pracovné benefity (stravné lístky, firemný telefón) 

Miesto výkonu práce: 

Simex Control SK, s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda 15, Vrútky 

Termín nástupu: 

 Nástup je možný ihned alebo na základe vzájomnej dohody 

 

V prípade Vášho záujmu nám pošlite životopis na email: stasakova@simexcontrol.sk 
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Partner RZ

OČEKÁVANÁ DOBA
MOŽNÉHO PRŮJEZDU

30. března 2019 
13:45 až 14:10 hodin
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