
DIVÁCKÝ PRŮVODCE 
 

 

XVI. PARTR – SEV.EN COMMODITIES Rally Vsetín 2019 
 

 

DŮLEŽITÁ MÍSTA: 

 

Seskupení   

OPEN RE-ECO s.r.o. Jiráskova 701, Vsetín 

N 49°20.805', E 17°58.466' 

 

Servisní prostor, start   
areál stadionu Vsetín – Ohrada, ulice U 

Bečvy 

vjezd do servisu  N 49°19.786', E 18°0.015' 

výjezd ze servisu  N 49°19.596', E 18°0.041' 

 

Prezentace, ředitelství, přejímky, cílová rampa 

Autosalon Škoda, Samohýl Motor Zlín, a.s. 

Štěpánská 383, Vsetín       

N 49°20.200', E 17°59.296' 

 

RZ 1, 4, 7 HOŠŤÁLKOVÁ 
(Hošťálková – Hošťálková) 

 

Délka: 8,64 km 

Povrch: 100% asfalt 

Uzávěrka komunikace: 6:35 – 17:45 

Časy 1. jezdce: 8:05 / 11:29 / 14:53 

 

Popis RZ: 

 

Tradiční rychlostní zkouška vsetínské soutěže, která startuje na konci obce Hošťálková. Ve 

srovnání s loňským ročníkem se jede ve stejném směru, ale zkouška je od startu zkrácena. 

Nově soutěžní posádky odstartují u č.p. 386 (N 49°20.923', E 17°49.713'). 

Po rychlejší pasáži čeká na soutěžní dvojice vymezený průjezd točnou autobusu, kde dojde ke 

zpomalení soutěžních aut (divácký tip A, 490 metrů od startu). Trať zkoušky následně 

pokračuje stoupáním po silnici 437, se zatáčkami různých poloměrů (divácký tip B, 1,42 km 

od startu). Charakter zkoušky bude v podobném duchu pokračovat až do vymezeného 

odbočení vpravo u chaty Troják (2,79 km od startu). Vozy pokračují po místní komunikaci 

dalším výjezdem (divácký tip C, cca 4 km RZ, divácky přehledná pasáž) až k rozhledně 

Maruška, odkud silnice pokračuje technickými pasážemi s řadou horizontů až k nejvyššímu 

bodu zkoušky (pravé odbočení Bludný, přístup pouze pěšky, N 49°22.408', E 17°50.321'). Po 

zdolání tohoto místa trať klesá, na posádky budou čekat rychlejší pasáže s horizonty a 

zatáčkami nejrůznějších poloměrů. Vše bude zakončeno technickým úsekem (divácký tip D, 

cca 8 km) kousek od místního vysílače Díly, kde se nachází letmý cíl měřeného úseku (N 

49°21.39643', E 17°51.70793'), u penzionu pro důchodce pak stanoviště Stop.           



Divácké tipy: 

 

A – průjezd točnou autobusu (přístup pěšky za 

respektování pokynů pořadatelů, stání na louce 

vpravo, N 49°20.881', E 17°49.359').  

Příjezd ke startu bude umožněn, v těsné 

blízkosti časové kontroly regulován dopravním 

značením, s možností parkování pouze na levé 

straně vozovky (umístění zákazové značky N 

49°20.964', E 17°49.868'). Prosíme o dodržování 

tohoto požadavku! Zkuste zaujmout parkovací 

místa v dostatečném předstihu před příjezdem 

prvních posádek! Děkujeme! 

 

B – přehledná pasáž průjezdu série zatáček (stání po levé straně vozovky, nad úrovní silnice). 

Příjezd od Zlína, Kašavy, Držkové (N 49°20.649', E 17°48.763'). 

 

C – přehledná pasáž za odbočením na Trojáku 

(parkoviště na Trojáku N 49°21.232', E 

17°48.701', dále přístup výhradně pěšky, stání na 

levé straně trati, N 49°21.507', E 17°49.406'). 

Příjezd od Bystřice pod Hostýnem, Rajnochovic. 

 

 

 

 

 

D – závěrečná technická pasáž před cílem RZ  

(N 49°21.50303', E 17°51.56727', stání nad 

úrovní cesty, přístup výhradně pěšky). Prosíme, 

parkujte automobily v obci Hošťálková, 

neomezujte prosím potřeby místních obyvatel (na 

místní komunikaci ke stanovišti STOP bude 

vjezd zakázán!  

Umístění zákazové značky N 49°21.2544',  

E 17°52.036'). 

 



RZ 2, 5 SEMETÍN 
(Hošťálková – Semetín) 

 

Délka: 9,88 km 

Povrch: 100% asfalt 

Uzávěrka komunikace: 7:00 – 15:00 

Časy 1. jezdce: 8:30 / 11:54 

 

Popis RZ: 

 

Soutěžními posádkami oblíbený lesní úsek dozná v letošním ročníku zásadní změny. V první 

třetině rychlostní zkoušky vozy odbočí atraktivní vracečkou vlevo na lesní komunikaci, která 

je dovede kolem Bike arény až na začátek obce Semetín. 

Účastníci odstartují v Hošťálkové u č.p. 133 (N 49°20.470', E 17°52.455'). Příjezd ke startu 

od hlavní silnice 437 bude zakázán (umístění zákazové značky, N 49°21.291', E 17°52.211'). 

Přes pravotočivou zatáčku v těsné blízkosti lomu se posádky vydají technickým úsekem vstříc 

Semetínu. Po dosažení dříve nejvyššího bodu zkoušky čeká posádky úzké odbočení vlevo 

(divácký tip E), po kterém následuje další stoupání s několika těžkými zatáčkami a horizonty. 

Za polovinou délky RZ začne silnice klesat, vozy pokračují po úzké rychlejší komunikaci 

s horizonty a řadou zrádných zatáček. Bohužel v tomto úseku je zkouška přístupná po místní 

komunikaci pouze pěšky od Ratiboře. Respektujte v tomto úseku pokyny pořadatelů! 

Na osmém kilometru čeká na soutěžní dvojice zpomalení v křižovatce, po kterém následuje 

další sjezd až do cílové pasáže (N 49°21.590', E 17°57.189'), s nepřehledným levým 

odbočením na cyklostezku, kde se nachází i plynové stanice letmý cíl (N 49°21.665', E 

17°57.145'). Parkování bude organizováno v průmyslové zóně Vsetín – Bobrky (N 

49°21.700', E 17°57.287', vzhledem k rychlosti soutěžních speciálů a charakteru místa je 

divácký prostor výrazně omezen). 

 

Divácké tipy: 

 

E – úzká levá vracečka v lesní pasáži (N 

49°20.056', E 17°54.478', stání nad úrovní 

komunikace, přístup výhradně pěšky od Semetína, 

od závory u hájenky bude vjezd zakázán, 

parkování N 49°19.942', E 17°55.737').  

Příjezd k RZ bude zároveň sloužit jako evakuační 

trasa ASR, proto prosíme, abyste zákaz vjezdu 

respektovali! Děkujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RZ 3, 6 JABLOŇOVÁ 
(Vsetín – Vesník) 

 

Délka: 12,25 km 

Povrch: 100% asfalt 

Uzávěrka komunikace: 9:00 – 17:15 

Časy 1. jezdce: 10:44 / 14:08 

 

Popis RZ: 

 

Osvědčená rychlostní zkouška z posledních ročníků Rally Vsetín. Start je na místní 

komunikaci ve správě Městských lesů Vsetín (N 49°20.936', E 18°0.382'), asi kilometr nad 

vsetínským hřbitovem a hvězdárnou (přístup výhradně pěšky, umístění zákazové značky N 

49°20.658', E 17°59.800'). Po úzké komunikaci s řadou zajímavých a přehledných pasáží se 

soutěžní vozy dostanou až k odbočení vlevo na komunikaci č. 05735 (5,05 km, divácký tip F). 

Z Dušné zkouška pokračuje dolů (zajímavé místo N 49°22.747', E 18°1.494') po silnici II. 

třídy směrem zpět na Vsetín. Před vjezdem do Vsetína bude ke zpomalení soutěžní vozů 

využita točna autobusu (7,89 km), po další rychlejší zatáčkovité pasáži čeká na posádky na 

další autobusové točně v části Vsetín – Horní Jasénka pravá vracečka (9,15 km, divácký tip 

G) do stoupání po místní komunikaci ve správě města Vsetín, vedoucí směrem do místní části 

Vesník. Tam čeká na diváky řada zatáček ve sjezdu, kde si mohou vychutnávat atraktivitu 

rallysportu (10,95 – 12,00 km, divácký tip H). 

 

 

Divácké tipy: 

 

 

F – levé odbočení na hlavní 

komunikaci v katastru obce 

Růžďka (N 49°22.792',  

E 18°2.037', příjezd od Dušné, přes 

Malou Bystřici). 

 

 

 

 

 

G – pravé odbočení na místní 

komunikaci v místě Vsetín – Horní 

Jasénka (N 49°21.640',  

E 18°0.102', příjezd z města přes 

Dolní Jasénku). Vymezené stání 

v prostoru autobusové točny. 

Prosíme, respektuje pokyny 

pořadatelů a nestůjte v únikové 

zóně! 

 

 



H – přehledná zatáčkovitá pasáž k cíli RZ na 

Vesníku (přístup výhradně pěšky). Vracečka 

N 49°22.240', E 17°59.170' / zatáčkovitá 

pasáž N 49°22.084', E 17°58.952') 

Příjezd k letmému cíli (N 49°21.808',  

E 17°58.765') a stanovišti Stop, v protisměru 

soutěžní posádek bude zakázán (umístění 

zákazové značky N 49°21.602',  

E 17°58.110'). 

 

 

  


