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Anotace   

ZVOLSKÁ, A. Zajištění bezpečnosti při automobilových závodech. Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014, s. 

41. Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Václav Veselý. 

Bakalářská práce se zabývá problémem zajištění bezpečnosti při automobilových 

závodech. Zaměřuje se na disciplínu automobilové rally. Jsou v ní uvedeny související 

právní předpisy, o které se tato problematika opírá a také i národní a mezinárodní 

organizace, zabývající se motoristickým sportem, jednotlivé disciplíny motoristického 

sportu a k nim náležitosti Národních sportovních řádů, druhy používaných prostředků a 

způsoby zajištění bezpečnosti na rychlostních zkouškách z hlediska diváků. 

Prostřednictvím teoretických znalostí jsou vyhledávány nejzávažnější rizika na sportovní 

akci Valašská rally, kde jsou aplikovány metody a to modelování pomocí Ishikawova 

diagramu a metoda Analýzy selhání a jejich dopadů. S touto analýzou rizik jsou navržena 

inovativní řešení. 

Klíčová slova: bezpečnost, diváci, rally, rychlostní zkoušky 

Annotation   

ZVOLSKÁ, A. Ensuring safety in motor racing. Faculty of safety engineering, VSB - 

Technical university of Ostrava, 2014, p. 41. Bachelor´s thesis, head of work: Ing. Václav 

Veselý. 

This Bachelor´s thesis is focused on safety security issues in motor racing. Mainly 

aimed to discipline of rally competition. Legislation is included, which is connected to this 

issues, as well as organizations, that deal with motoristic sport. Further more particular 

branches  and requisities of National Sport Code, such as types od used equipments and 

ways of safety security on speciál stages from spectator´spoint of view. By means of 

theoretical knowledge, the most serious risks are considered. Methods are applied on 

Valasska rally competition, such as Ishikawa diagram and Failure Mode and Effect 

Analysis. Having used this risk analysis, new inovative solution are designed. 

Key words: safety, spectators, rally, speed trials 
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1 Úvod  

Téma bakalářské práce ,,Zajištění bezpečnosti při automobilových závodech“ jsem 

si vybrala z důvodu, že mám už od dětství vztah k motoristickému sportu. A to zejména 

díky mému otci, který se automobilovým závodům věnuje už od svých mladých let. Měla 

jsem možnost být nejen divákem, ale také spolujezdcem při různých amatérských, ale také 

i profesionálních závodů. Role jezdce je mi známa, avšak spíše v oblasti motocrossu. 

Myslím si, že pocity závodníka v rally a motocrossu jsou si velmi podobné. Dalším 

důvodem výběru tohoto téma je neustálá medializace bezpečnosti v průběhu závodů. Z 

mého pohledu se jedná o velmi zajímavý adrenalinový koníček, avšak je jeden z těch, při 

kterých může docházet k fatálním následkům. Proto je důležité předvídat a navrhnout 

bezpečnostní opatření na takové úrovni, aby k těmto situacím docházelo minimálně. Tyto 

důvody mě přiměly zamyslet se nad problematikou zajištění bezpečnosti při 

automobilových závodech a identifikovat rizika za pomoci modelovací metody Ishikawův 

diagram a následné tyto identifikovaná rizika analyzovat analytickou metodou Analýza 

selhání a jejich dopadů. Na základě zjištěných poznatků z analytických metod následně 

vyhledávám slabé stránky zajištění bezpečnosti a navrhuji inovativní řešení. V mé práci se 

také zabývám právními předpisy, které se opírají o problematiku rally závodů. Dále zde 

charakterizuji stěžejní mezinárodní a národní organizace, které jsou spojeny s 

motoristickým sportem. Následně v této práci popisuji jednotlivé disciplíny motoristického 

sportu, prostředky a způsoby, kterými se zajišťuje bezpečnost při pořádání takových akcí. 
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2 Právní rámec  

Při pořádání automobilových závodů se užívá pozemní komunikace zvláštním 

způsobem a dochází k jejím uzávěrám zejména na rychlostních zkouškách (dále jen RZ). 

Komunikace mohou být různých tříd a kategorií. U přejezdů nebo-li míst, přes které se 

závodní automobil přemisťuje z jedné RZ na další, musí dodržovat dopravní předpisy 

běžného provozu. Zákony související s rally jsou zejména Zákon č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který je znám také pod názvem 

,,silniční zákon“ a Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo-li ,, zákon o silničním 

provozu“. [22] 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

V zákoně jsou uvedeny příslušné silniční správní úřady, které je nutné žádat o 

povolení pořádání rally a o povolení k vytvoření uzavírky a objížďky. Najdeme zde i výši 

pokut, jež mohou vzniknout v případě, že někdo uspořádá rally bez svolení - takzvanou 

,,černou rally“. Uveden je i státní dozor, který dohlíží nad dodržováním povinností  

stanovené silničním zákonem.  

§24 Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami 

V odstavci 1 je řečeno, že pokud někomu vznikne ztráta v souvislosti s uzavírkou a 

objížďkou, na náhradu nemá nárok. Dále je v odstavci 2 tohoto zákona uvedeno, že 

příslušný silniční správní úřad projednává uzavírky a objížďky s vlastníky pozemních 

komunikací, obcemi a provozovateli drah, pokud se na pozemní komunikaci vyskytují. V 

odstavci 3 je zmíněno, že pokud vede uzavírka přes územní obvod více těchto úřadů, 

rozhoduje o tom ten, přes jehož územní obvod vede nejdelší část uzavírky a ostatní jsou 

dotčenými úřady. V odstavci 4 se rozhodující úřad stará o to, aby uzavírka netrvala dlouho, 

objížďka byla patřičně technicky zabezpečena, byla v souladu s provozem a aby byl 

zajištěn vstup k sousedním nemovitostem. Tento úřad může v rozhodnutí stanovit 

podmínky. Při jejich nedodržení lze povolení omezit, ale také i zrušit. Vůči rozhodnutí se 

lze odvolat bez odkladného účinku. Dle odstavce 5 musí příslušný silniční správní úřad 

neprodleně své rozhodnutí oznámit příslušným okresním orgánům požární ochrany a 

zdravotní služby, dopravcům linkové osobní dopravy, silničním správním úřadům, které 

povolují přepravu těžkých nebo rozměrných předmětů a těm, kterých se to týká. Pokud se 
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jedná o dálnice a rychlostní silnice, oznamuje se Ministerstvu vnitra (dále jen MV), v 

ostatních případech Policii České republiky (dále jen PČR). V případě, že jde o pozemní 

komunikaci, která je zpoplatněná, je nutno toto oznámit provozovateli mýtného. V odstavci 

6 je řečeno, že vlastník silnice, dálnice nebo komunikací musí strpět omezení způsobené 

objížďkou z důvodu uzavírky. Žadatel hradí případné úpravy z důvodu objížďky anebo 

vzniklé škody na této pozemní komunikaci, které jsou určeny v podmínkách rozhodnutí o 

uzavírce a objížďce. V odstavci 7 je uvedeno, že způsob značení uzavírky a objížďky je 

dán předepsaným způsobem. Toto zabezpečuje žadatel, který také zodpovídá za jejich stav 

po dobu jejich trvání. V odstavci 9 najdeme náležitosti žádosti o povolení uzavírky a 

nařízení objížďky, které jsou uvedeny v prováděcím předpisu. Pro tuto problematiku jím je 

vyhláška č. 104/1997 Sb. [7] 

§ 25 Zvláštní užívání  

V odstavci 1 je řečeno, že dálnice, silnice a místní komunikace můžeme použít k 

jiným účelům tzv. k zvláštnímu užívání jen s povolením příslušného silničního správního 

úřadu, kde je nutný předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace. V případě, že 

nesouhlasí, řešení je na straně silničního správního úřadu. Pokud by toto zvláštní užívání 

ovlivnilo bezpečnost a plynulost silničního provozu na rychlostní silnici nebo dálnici, je 

nutný souhlas MV. U ostatních případů je to souhlas od příslušného orgánu PČR. V 

odstavci 2 je uvedeno, že o povolení k zvláštnímu užívání, kterou žádá fyzická nebo 

právnická osoba v písemné formě na dobu určitou, rozhoduje silniční správní úřad. Ten 

kromě toho stanoví podmínky tohoto užívání. Uživatel má povinnost hradit možné vzniklé 

škody, popřípadě znečištění v souvislosti s užíváním silnic, dálnic a místních komunikací. 

V odstavci 6 písmena e) je, že za zvláštní užívání silnic, dálnic a místních komunikací se 

rozumí pořádání akcí kulturních, náboženských, zábavních, sportovních a podobných, 

které by mohly ohrozit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. Odstavec 13 sděluje, 

že náležitosti žádosti o povolení zvláštního užívání najdeme v prováděcím předpisu. A tím 

je opět vyhláška č. 104/1997 Sb. [7] 

§41 Státní dozor a §42 Pořádková pokuta 

Osoba vykonávající státní dozor podle §41 se musí prokázat průkazem, na kterém 

je uvedeno jméno, příjmení a oprávnění. Pokud tato osoba zjistí, že jsou porušeny 

povinnosti, určí písemně, jakým způsobem a do jaké lhůty se vzniklé nedostatky a příčiny 
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musí odstranit. V případě, že tak kontrolovaný neučiní, anebo neposkytne soulad s 

výkonem státního dozoru, popřípadě neuposlechne příkaz, může mu být dle §42 uložena 

pořádková pokuta do 100 000 Kč. Pokutu lze uložit opakovaně a to v případě, že nebyl 

splněn písemný příkaz ani v nově stanovené lhůtě. Takto uložené pokuty nesmí přesáhnout 

částku 300 000 Kč. Pokud není splněna povinnost, která byla uložena, je možné od tohoto 

dne do jednoho roku zahájit řízení o uložení pořádkové pokuty. Pokud jsou i nadále 

porušovány podmínky ve vydaném rozhodnutí o zvláštním užívání, tak lze díky §25 

odstavci 3 odejmout fyzické nebo právnické osobě povolení k zvláštnímu užívání. Ty 

mohou znovu žádat povolení až po třech letech ode dne, kdy odnětí nabylo právní moci. 

[7] 

§42a Přestupky a §42b Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

V odstavci 1 v §42a je řečeno, že pokud je pořadatelem fyzická osoba a užije 

silnici, dálnici nebo místní komunikaci jinak, než k čemu je určena, nebo nedodrží 

podmínky jejího zvláštního užívání, dopouští se přestupku dle §42a odstavce 7, za který se 

v tomto případě ukládá pokuta do 500 000Kč. U právnických a podnikajících fyzických 

osob uvedených v §42b se právnické a podnikající fyzické osoby dopouští správního 

deliktu, za který dle §42b odstavce 6 lze uložit pokutu stejnou jako u fyzických osob. [7] 

§40 Výkon státní správy 

V odstavci 2 až 5 jsou uvedeny příslušné silniční správní úřady, které vydávají 

povolení k pořádání akcí jako je např. rally. Těmi jsou MD, krajský úřad, obecní úřady 

obce s rozšířenou působností a obce, pokud se jedná o místní a veřejně přístupné účelové 

komunikace. Jestliže jde o silnice, povolení vydává obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, avšak s výjimkou takových silnic, o kterých rozhoduje orgán kraje v přenesené 

působnosti nebo MD. Krajský úřad vydává povolení v oblasti silnic I. třídy a to opět s 

výjimkou věcí, o kterých rozhoduje MD, které mimo jiné vykonává působnost podle 

zákona a to ve věcech rychlostních silnic a dálnic. V odstavci 6 tohoto paragrafu je 

zajímavost. Pokud jde o věc, která se má konat na územním obvodu, kde je dva a více 

silničních správních úřadů, tak jimi nejbližší nadřízený správní orgán vydá rozhodnutí a 

provede řízení. Tuto činnost může přenést na vybraný silniční správní úřad, kterého se 

uskutečnění dané věci týká. [7] 
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Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

V této vyhlášce je uvedeno komu se podává žádost o povolení uzavírky a nařízení 

objížďky a jaké jsou náležitosti této žádosti a vydaného povolení. Najdeme zde i tyto 

náležitosti k zvláštnímu užívání.  

§39 Uzavírky a objížďky 

V odstavci 1 je řečeno, že dvojí žádost o povolení uzavírky nebo objížďky se dává 

příslušnému silničnímu správnímu úřadu v případě, že uzavírka bude trvat déle než tři dny 

a bude uzavřen jízdní pruh o víc než polovinu v délce větší než 50m. V odstavci 2 jsou 

náležitosti žádosti o povolení uzavírky a nařízení objížďky. K těm patří zejména určení 

uzavírky v kilometrech nebo v metrech, doba trvání, která může být v době pracovního 

volna popřípadě klidu přerušena. Hlavní je uvést důvod uzavírky, návrh vytyčené 

komunikace objížďky s grafickým provedením v příloze. Uvést jméno, příjmení, adresu, 

telefonní číslo na bydliště a zaměstnání zodpovědné osoby, která akci organizuje a 

zabezpečuje. Pokud se uzavírkou změní zastávky linkové osobní dopravy, je nutné uvést 

souhlas dotčeného dopravního úřadu. Tato žádost se podává do 30 dnů před dnem 

plánované uzavírky ke schválení příslušnému silničnímu správnímu úřadu. V odstavci 5 

jsou náležitosti vydaného rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky. Musí 

obsahovat označení uzavírky, dobu trvání, zodpovědnou osobu, umístění zastávek pro 

linkovou osobní dopravu a určení dopravního značení příslušným orgánem PČR na úsecích 

uzavírky a objížďky. [5] 

§40 Zvláštní užívání komunikací 

V odstavci 5 jsou jednotlivé údaje, které obsahuje žádost o povolení zvláštního 

užívání. Je zde místo, účel, doba, způsob uskutečnění, tím se rozumí např. stavební práce, 

prodej a zařízení, v kterém bude uskutečněn a rozsah akce. Dále musí obsahovat jméno a 

příjmení zodpovědné osoby, datum jejího narození, adresu a telefon. Pokud se jedná o 

právnickou osobu, je třeba uvést název, sídlo a identifikační číslo organizace. 

Předpokládáme – li na určitém úseku ruch nebo jiný vliv na bezpečnost a plynulost 

provozu, je nutno toto uvést spolu s řešením této situace.  Pokud je to zapotřebí, musí tato 

žádost obsahovat povolení k provozování předmětu činnosti a stanovisko dotčených 

správních úřadů. V odstavci 10 jsou náležitosti vydaného povolení zvláštního užívání. 
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Stejně jako u žádosti o toto povolení je nutné uvést místo, účel, dobu, způsob uskutečnění, 

prodej, rozsah akce a informace o zodpovědné osobě. V případě potřeby či změny stanovit 

dopravní značení a také uvést kdy a jakým způsobem se bude provádět úklid a další 

činnosti související s původním stavem komunikace. [5] 

Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve 

změně pozdějších předpisů 

Podle §13 může obec v samostatné působnosti omezit nebo zakázat v daných dnech 

a v určitém čase alkoholické nápoje (podávání, konzumaci, prodej). A to z důvodu 

možnosti vzniku problémů v souvislosti s pořádáním sportovních a jiných akcí. [6] 

Záleží na zvážení obcí, zda toto nařídí. Už došlo k mnoha tragickým nehodám kvůli 

divákům, kteří byli pod vlivem alkoholu.  

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů 

V §47a pod názvem Zákaz účasti na některých akcích v provozu na pozemních 

komunikacích je, že se řidič nesmí bez povolení příslušného správního úřadu účastnit 

sportovních a podobných akcí na silnicích, dálnicích a místních komunikacích, které by 

mohly ohrozit bezpečnost silničního provozu. [8] 
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3 Organizace pro bezpečnost automobilových závodů 

Se vznikem motoristické sportu souvisí také vznik automobilových federací a to 

nejen u nás, ale také i v zahraničí. Zabývají se odvětvím tohoto sportu a mají nad ním 

dohled. Vytváří veškeré pravidla, předpisy, řády, normy a další potřebné náležitosti v 

souvislosti s pořádáním automobilových závodů. 

3.1 Mezinárodní automobilová federace 

Mezinárodní automobilová federace, francouzský název Fédération Internationale 

de I´Automobile (dále jen FIA) je řídícím orgánem světového motoristického sportu a 

federace předních světových motoristických organizací. Má své logo, které vidíme níže na 

obrázku 1. [19]  

ČR je členem FIA a to zejména Ústřední automotoklub České republiky (dále jen 

ÚAMK ČR) a Autoklub České Republiky (dále jen AČR). [20] 

 

 

Obrázek 1  Logo Mezinárodní automobilové federace [13] 

3.1.1 Historie Mezinárodní automobilové federace  

Tato federace byla založena jako nezisková organizace roku 1904 v Paříži pod 

názvem Association Internationale des Automobiles – Clubs Reconnus v překladu 

Mezinárodní uznávaná asociace automobilových klubů. Po druhé světové válce byla 

organizace přejmenována na nynější název FIA. [16] 

3.1.2 Činnost Mezinárodní automobilové federace 

FIA sdružuje více než 230 národních motoristických a sportovních organizací a to z 

více než 135 zemí na pěti kontinentech. Její členské kluby reprezentují milióny motoristů a 



8 

 

jejich rodiny. Je orgánem, který pořádá a řídí odvětví motoristického sportu na celém světě 

a její hlavní povinností je tento sport rozvíjet. Vytváří pravidla a předpisy pro mezinárodní 

čtyřkolové motoristické sporty a to zejména pro Mistrovství světa ve Formuli 1 (FIA 

Formula One World Championship) , Mistrovství světa v rally (FIA World Rally 

Championship), Mistrovství světa cestovních vozů (FIA World Touring Car 

Championship) a Mistrovství světa ve vytrvalostních závodech automobilů (FIA World 

Endurance Championship). Díky kampaním a dalším aktivitám, FIA hájí zájmy 

motoristických organizací a uživatelů motorových vozidel nejen na úseku bezpečnosti, ale 

i životního prostředí, mobility a spotřebitelského práva. A také zastupuje jejich práva po 

celém světě. Zájmy motoristů prosazuje aktivně v Organizaci spojených národů, v rámci 

Evropské unie a v jiných mezinárodních orgánech. [19] 

3.2 Ústřední automotoklub České republiky 

Ústřední automotoklub České republiky sídlí v části Prahy 4 v ulici Na Strži 1837/9 

s poštovním směrovacím číslem 140 02. Jedná se o akciovou společnost, která poskytuje 

asistenční služby nejen v Evropě, ale i ve světě díky přímému napojení na mezinárodní sítě 

prvotřídních automotoklubů, které jsou sdruženy v FIA a ARC Europe, což je sdružení 

významných evropských motoristických klubů, které převážně působí v oblasti silniční 

asistence. ÚAMK má své logo, které vidíme na obrázku 2. [26]  

 

 

Obrázek 2 Logo Ústředního automotoklubu [28] 

3.2.1 Historie Ústředního automotoklubu České republiky 

Toto nezávislé dobrovolné občanské sdružení vzniklo v roce 1904 a má působnost 

na území celé ČR. [27] 

 



9 

 

3.2.2 Činnost Ústředního automotoklubu České republiky 

ÚAMK obhajuje zájmy motoristů a zabezpečuje jejich potřeby. Poskytuje 

motoristické služby např. speciální pojištění motoristů, opravu vozidel a distribuce 

náhradních dílů, silniční a odtahovou službu, vrakování vozidel, výkup a likvidaci 

autobaterií, atd. Podílí se na rozvoji mototuristiky, cestovního ruchu a zaměřuje se na 

výuku řidičů motorových vozidel, jejich další potřebné vzdělání, dopravní a technickou 

výchovou a na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Dále se specializuje na práci s 

dětmi a mládeží, uspokojuje a zastupuje zájmy motoristů jak v mezinárodních vztazích, tak 

také i v mezinárodních organizacích. Prosazuje zájmy nejen motoristů, ale i příznivců 

motorismu. Vytváří podmínky pro rozvoj motorismu a pro řešení negativních vlivů 

spojených se silniční dopravou a životním prostředím. Zpracovává koncepci pro rozvoj 

motorismu a spolupracuje se zájmovými organizacemi, státními orgány a předními 

odborníky. Aby docházelo k rozvoji motorismu, spolupracuje se zahraničními kluby. V 

oblasti nemotorových disciplín, motorismu a historických vozidel rozvíjí sportovní,  

zájmovou činnost a organizuje akce s tímto spojené. Vychovává motoristické odborníky, 

zajišťuje služby pro členy a motoristy, organizuje pro členy školení, kurzy a vykonává 

mnoho dalších činností uvedených ve Stanovách ÚAMK ČR. [27] 

3.3 Autoklub České republiky  

Autoklub České republiky sídlí v části Prahy 1 Nové Město na ulici Opletalova 

1337/29 s poštovním směrovacím číslem 110 00. Jedná se o samostatné, dobrovolné 

občanské sdružení, které se zajímá o motorismus a řídí oblast motorového i nemotorového 

sportu v ČR. AČR má své logo, které vidíme níže na obrázku 3. [14] 

AČR je členem mezinárodních organizací a to nejen FIA, ale i Mezinárodní komise 

Kartingu (Commission Internationale de Karting), Mezinárodní motocyklová federace 

(Federation Internationale de Motocyclisme) a Evropská motocyklová unie (Union 

Européenne de Motocyclisme). V českých organizacích a poradních orgánech je členem 

Českého olympijského výboru, Rady pro sport Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy a Rady sportovní reprezentace ČR. [14] 

Každá fyzická a právnická osoba se může stát členem AČR. Fyzická osoba je 

členem po zaplacení členského příspěvku a vydání legitimace. U právnických osob 
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rozhoduje o členství Prezídium AČR. Tyto osoby musí také zaplatit členský příspěvek. 

Členství může zaniknout a to vystoupením, vyloučením, úmrtím, ukončením platnosti 

legitimace, nezaplacením členského příspěvku nebo zánikem klubu bez právního nástupce.  

[10] 

 

 

Obrázek 3 Logo Autoklubu České republiky [12] 

3.3.1 Historie Autoklubu České republiky 

V únoru roku 1904 se konala valná hromada Českého klubu Motocyklů, měsíc poté 

Českého klubu Automobilistů, kteří se spojili v roce 1910 a zůstal jim jednotný název 

Český klub Automobilistů. Dne 8. března roku 1922 došlo opět ke svolání valné hromady, 

kde se změnil název na Autoklub Republiky Československé (dále jen AKRČs, ARČ). Ten 

zajišťoval a organizoval sportovní podniky v republice. Mezi členy tohoto klubu patřili 

mezinárodně významní a respektovaní motorističtí sportovci. Roku 1925 byla zakoupena 

nemovitost v Lützově, která měla sloužit jako klubovna v dnešní Opletalově ulici v Praze. 

K její přestavbě a slavnostnímu otevření došlo 25. března roku 1929. Tato budova byla do 

roku 1938 centrem motoristického života. Za druhé světové války byl rozvoj 

automobilismu zastaven a k obnovení došlo až po jejím skončení roku 1945, avšak ne na 

dlouho. O tři roky později byla činnost opět zakázána a obnovena valnou hromadou ARČs 

až v roce 1990. K změně názvu z AKRČs na AČR došlo po rozdělení České a Slovenské 

republiky. V současnosti má AČR kolem dvou set tisíc členů, kteří jsou přibližně v sedmi 

stech klubech působících v ČR. V roce 1990 byly vykonávány základní činnosti tohoto 

klubu. Vycházel z poznatků světových autoklubů a specializoval se na aktivity pro 

karavanisty, motoristy se zdravotním postižením, kluby historických vozidel, značkové 

kluby a výuku budoucích řidičů v autoškolách. Kromě této funkce se soustředil na 

automobilový a motocyklový sport, karting a služby motoristům. Na základě těchto 
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skutečností byla v roce 1994 založena akciová společnost služeb pro motoristy nazvaná 

Autoklub Bohemia Assistance (dále jen ABA). [15] 

3.3.2 Činnost Autoklubu České republiky 

Cílem činnosti AČR je zejména docílení rozvoje celého motorismu, komunikace a 

spolupráce s organizacemi (státními, nestátními) a orgány nejen v ČR, ale i v zahraničí z 

důvodu řešení situací týkajících se činností AČR, subjektů a členů v něm registrových. 

Mezi další činnosti patří účast při projednávání a přípravě předpisů a zákonů týkající se 

činnosti AČR a to zejména na úseku dopravy, bezpečnosti v silničním provozu,  

spolupráce s ostatními institucemi, autoškolami a provozovaní dopravních hřišť pro děti. 

Nutná je především příprava akcí a programů pro prevenci protidrogovou, dopravní 

výchovy, vzdělání a nehodovosti v silničním provozu. Jednou z hlavních činností je řízení 

motoristického a nemotorového sportu dle Stanov AČR a vykonávání dalších činnosti jako 

je například vydávání odpovídajících řádů, kalendářů, licencí atd. AČR pořádá sportovní 

podniky a různé další akce. Zastupuje motoristický i nemotorový sport v mezinárodních 

organizacích a vykonává veřejně prospěšnou činnosti v této oblasti. Zlepšuje podmínky pro 

rozvoj motocyklového a automobilového sportu doma i v zahraničí. Tam reprezentuje a  

podporuje mladé a začínající motoristy i mototuristiku. AČR podává informace z této 

oblasti, uchovává památky, které souvisí s vývojem motorismu a vykonává další činnosti 

uvedené ve Stanovách AČR. [10] 
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4 Přehled disciplín v automobilových závodech 

V České republice je více odvětví automobilových závodů, mezi které patří 

autocross, cross country, drifting, rally, rallycross, rally historických automobilů, závody 

do vrchu, závody do vrchu historických automobilů, závody na okruzích a slalom. [9] 

 Tyto jednotlivé disciplíny se řídí Národními sportovními řády, které jsou velice 

rozsáhlé. Každá disciplína má ve svém řádu vypsány kategorie pro nynější rok, tedy 2014. 

Například v Národním sportovním řádu Automobilové rally je vypsáno Mezinárodní 

mistrovství ČR v rally, Mistrovství ČR ve sprintrally, Juniorský mistr ČR, Dámský pohár 

ČR a mnoho dalších. V jednotlivých odvětvích disciplín je uvedeno, kdo se jich může 

účastnit, jaké jsou náležitosti na všeobecná ustanovení, povolená vozidla, vypsané třídy 

vozidel, charakteristika podniku, hodnocení v jednotlivé rally, hodnocení mistrovství, 

priorita jezdců, doplňující ustanovení, registrace jezdců, vypsané skupiny a objemové 

třídy, homologace, motory, povolené úpravy automobilu např. karosérie, motor, brzdy a 

podvozek. Dále jsou v těchto řádech technické předpisy, bezpečnostní výbava automobilů 

jakož jsou ochranná konstrukce, hasící systémy a přístroje, sedačky, bezpečnostní pásy a 

bezpečnostní výbava pro jezdce, kde spadají požadavky na ochranné přilby, kombinézy a 

prádlo. [11]  

4.1 Autocross 

Jedná se o terénní závod, který se jede na uzavřeném okruhu. V ČR se rozšířil v 60. 

letech. Okruh je pro upravené vozy a speciály jako jsou buggy, které můžeme vidět níže na 

obrázku 4. Ty se rozdělují do objemových tříd 1600 – 4000 cm
3
. Naši jezdci se zařadili 

mezi nejlepší a to zejména v Mistrovní Evropy (dále jen ME) v autokrosu pořádané od 

roku 1981 na tratích např. v Brně, Sedlčanech a Přerově. Také i v Mistrovství 

Československa, které započalo roku 1971. V ČR se jezdí Mistrovství ČR v autokrosu, 

které se skládá z dvanácti závodů na terénních tratích například v Humpolci, Malé Skále a 

Dobřanech. Jezdíval se Autokros mistrovství Evropy družstev, jenž se konal naposled roku 

1990. Známým je taky Autokros zóna střední Evropy, nebo-li mistrovství FIA automobilů. 

[2] 
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4.2 Cross country 

Nejznámějším závodem cross country je Světový pohár. Jeho součástí jsou náročné 

soutěže jako je například Paříž - Dakar, Paříž - Peking, extrémně obtížná Baja Italia a 

zřídka Rally faraonů v Egyptě, kterou vidíme níže na obrázku 5. [2] 

 

   

Obrázek 4 Autokros Mistrovství Evropy [2]   Obrázek 5 Rallye faraonů v Egyptě 1990, [2] 

4.3 Drifting 

Jedná se o průjezd zatáčkou řízeným smykem. Na obrázku 6 můžeme vidět tuto 

disciplínu. Za tvůrce driftingu v roce 1970 se považuje japonec Kunimitsu Takahashi. Byl 

slavným jezdcem, který dokázal ve velké rychlosti udržet automobil v bodě, kde je nejblíže 

k otočení. Keiichi Tsuchiya se zajímal o techniku tohoto jezdce a praktikoval ji v 

Japonských horách, kde o něm v roce 1987 vyšly časopisy a dokonce se objevilo i video s 

jeho driftovacími schopnostmi. Toto oslovilo mnoho závodníků a mezi první významný 

drift se zařazuje rok 1996 v Kalifornii. Po této události se drift stal významným a to nejen 

v Severní Americe a Austrálii, ale také i v Evropě, kde byl první drift roku 2002 v 

Turwestonu. Dnes se těmto turnajům říká D1 Grand Prix. Tento druh sportu má mnoho 

příznivců a to hlavně v Japonsku. Drifting se rozděluje do pěti skupin a to podle použití 

techniky. Mezi začátečníky se jedná o drift s ruční brzdou, dalším je setrvačný drift, který 

se provádí ve velké rychlosti. Pro spojení průjezdu dvěmi zatáčkami se užívá kačírkový 

drift. Dalším je kyvadlový drift, což je technika, kterou na mokru zvládne každý a jako 

poslední je spojkový drift, který je specifický kvílením pneumatik a kouřem. [24], [25] 



14 

 

 

Obrázek 6 Drifting [24] 

4.4 Rally 

Francouzsky rallye a námi známé z angličtiny rally je odvětví automobilového 

sportu, kde nezáleží nejen na vytrvalosti závodníka, ale hlavně na automobilu a jeho 

trvanlivosti. Původním významem bylo slovo shromáždění. Až v roce 1911 byl poprvé 

použit nynější název při sešlosti účastníků v Monte Carlu. Na obrázku 7 vidíme Rallye 

Monte Carlo s velice odvážnými diváky. Jedná se o nejstarší soutěž původně hvězdicové 

jízdy z devíti evropských měst do Monte Carla. Časem se tímto názvem začaly označovat 

automobilové závody. Tento název zdomácněl a používá se i pro některé motocyklové 

soutěže. Rally vzniklo v prvním desetiletí 20. století. Od roku 1953 se pořádá ME jezdců v 

rallye, v němž byly časem zařazeny i naše soutěže například Rallye Vltava, Bohemia 

(Škoda) rallye, která je součástí ME Barum rally a Rallye Tatry. FIA od roku 1968 pořádá 

ME značek v automobilových soutěžích, které v roce 1973 povýšily na Mistrovství světa 

(dále jen MS), ke kterému přibylo MS jezdců v automobilových soutěžích a to v roce 

1979. ME tvoří desítky rallye na rozdíl od MS, které obsahuje nejobtížnější soutěže 

profesionálních jezdců na továrních speciálech. Na rozvoji automobilových soutěží se po 

druhé světové válce zasloužily automobilky Škoda a Tatra. U nás se od roku 1954 pořádalo 

Mistrovství Československa a Mistrovství ČR, což je mezinárodní seriál dvanácti soutěží, 

mezi které se zařazuje například Barum Rallye z roku 2013 a Rallye Bohemia. Velice 

známou je Rallye Valašská zima, která započala roku 1976 - 1990 s délkou tratě 500 km se 

startem a cílem v Otrokovicích. Dále existující jsou například nejobtížnější evropská 

Rallye Akropolis v Aténách, Rallye Argentínská v Cordobě, Rallye Australská na obrázku 

8, Rallye Britská, Kanadská, Čínská, Safari a mnoho dalších. [2], [4] 
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Obrázek 7 Rally Monte Carlo [4]    Obrázek 8 Rally Australia [4] 

4.5 Rallycross 

V rallyekrosu se jezdí Mistrovství ČR, jde o seriál osmi závodů, z nichž se polovina 

jede v Rakousku a druhá u nás. Do nejmladší disciplíny se řadí Mistrovství 

Československa a mezi atraktivní spadá ME, kde se jede na zpevněném i nezpevněném 

povrchu např. beton a tráva. Mezi další soutěž založenou v roce 1990 patří ME družstev, 

které se však v roce 1996 nedokončilo z důvodu havárie šesti vozů a smrti šesti diváků. Od 

roku 1994 se pořádá Rallyekros zóna střední Evropy a to v ČR, Slovensku, Chorvatsku a v 

dalších zemích. [2] 

4.6 Rally historických automobilů 

Pro tuto disciplínu se pořádá ME historických automobilů, kterých se mohou 

účastnit automobily vyrobené od 1. ledna 1931 do 31. prosince 1965 a někteří pořadatelé 

povolují až do roku 1971. Mezi nejznámější patří Rallye Vltava, jejímž centrem je město 

Klatovy. [2] 

4.7 Závody do vrchu 

Jako u předešlých disciplín zde řadíme Mistrovství Československa, ME v 

závodech do vrchu a také i Závody do vrchu zóna střední Evropy, která je pořádaná od 

roku 1994 a to nejen v ČR, ale i Maďarsku, Polsku, Rakousku a jiných zemích. Mezi 

nejznámější závody patří závod do vrchu Klausenpass, který vidíme níže na obrázku 9. Jde 

o nejslavnější závod přes průsmyk Klausen o délce 21, 5 km a převýšení 1273 m. Od roku 

1926 nazvána Horská velká cena Švýcarska, na které se dnes jezdí závod historických 

vozidel. Dále francouzský závod, který byl do roku 1976 součástí ME je Mont Ventoux o 
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délce 22 km, stoupání 10,8 %. Mezi další řadíme německý závod Schauinsland o délce 12 

km, který byl postupem let zkracován až do roku 1984 kdy měl 8,6 km. [2] 

 

 

Obrázek 9 Závod do vrchu Klausenpass [2] 

4.8 Závody na okruzích 

Tuto disciplínu jezdí nejen automobily, ale i motocykly. Počátky jsou spojeny s 

dálkovými jízdami, které probíhaly mezi městy. Jednalo se o uzávěru veřejných 

komunikací. Z důvodu mnoha nehod se tyto závody přesunuly na uzavřené okruhy. Za 

první závod se požaduje Ardenský okruh roku 1902 v Belgii. První velká cena roku 1906 

ve Francii v okolí Le Mans vedla k zpevnění povrchu, vytvoření přechodu přes trať pomocí 

mostů, bezpečnostní bariéry atd. Závody na veřejných komunikacích byly v Anglii 

zakázány, a proto tam v roce 1907 vznikl uzavřený okruh pod názvem Brooklands. Ten 

přiměl v období po první světové válce vývoj dalších okruhů, jako jsou např. italská 

Monza roku 1921 a další. V Německu byl vybudován speciální horský okruh Nűrburgring. 

Závody na veřejných komunikacích byly zcela běžné až do 70. let. Dodnes je například Le 

Mans. První závod v Monaku se uskutečnil roku 1927 a ve Spojených státech byly závody 

na dostihových drahách z důvodu neexistujících silničních sítí. Jako první se konal roku 

1896 na Rhose Islandu, z něhož se vyvinul závod na oválech. Jedná se o speciálně 

postavené ovály zpočátku z nezpevněného povrchu o délce jedné míle, tedy 1,6 km. Mezi 

nejstarší patří Milwaukee Mile z roku 1904. Americké ovály mohou mít i nepravidelný 

tvar, po obvodu je betonová zeť opatřena ochranným plotem a zatáčky jsou pod různými 

úhly. Pokud je déšť, závod se nejede. Ve spojených státech se jedí okruhy už od roku 1904, 

k rozšíření došlo až od 60. let. Závody na okruzích se účastní různé kategorie a formule 

automobilů a motocyklů. Mezi vrcholové patří Formule 1 a MotoGP, což je nejstarší 
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prestižní závod motocyklových prototypů spadající pod Mezinárodní motocyklovou 

federaci. Mistrovství ČR se jezdí na autodromech v Brně a ruské Moskvě. Na těchto 

místech se jezdívalo i Mistrovství Československa, které bylo také i v Ostravě, Havířově, 

Liberci a dalších městech. Závody na okruzích zóna střední Evropy se jezdí v této 

disciplíně také a to od roku 1994. [2] 

4.9 Slalom 

Automobilový slalom započal v sezóně roku 1990 a to Mistrovstvím ČR. Jedná se o 

seriál závodů na tratích, kde je nejdůležitější zručnost závodního jezdce. [2] 
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5 Prostředky a způsob zajištění bezpečnosti na závodní trati 

Abychom zajistili bezpečnost na závodní trati, musíme vědět jak správně umístit 

cedule, použít hradící pásky, rozmístit únikové zóny a zabezpečit křižovatky ve tvaru 

písmena ,,T“. Musíme vědět, jaké nebezpečí může vzniknout v souvislosti s horizonty a 

skoky, kde je vhodné umístit divácké zóny, přechody a jak ošetřit problém v případě, že 

někdo špatně zaparkuje vozidlo v těsné blízkosti RZ. Hlavně nesmíme zapomenout včas 

proškolit bezpečnostní komisaře, aby věděli, jaké činnosti mají vykonávat a jak by se na 

takových sportovních akcích měli chovat.  

5.1. Cedule 

Jsou jedny z nejdůležitějších informačních prostředků. Mezi základní cedule řadíme 

zakázaný prostor (dále jen ZP), dodržování minimální vzdálenosti od RZ, zákaz vjezdu a 

uzávěru silnice. Cedule se mohou umísťovat na kolíky, stromy, ploty od zahrad s 

povolením majitele a na další vhodná místa. Vždy bychom je měli připevňovat rozumně, 

vyvarovat se přibíjením pomocí hřebíku na stromy atd. Veškeré cedule rally se nesmí 

umísťovat na hradící pásku s výjimkou zákazu vjezdu. Takové značení by diváci 

nepochopili, jelikož je dáno, kde je páska, za ní se může stát. Nejvhodnější umístění cedulí 

je doporučováno ve vzdálenosti pěti až deseti metrů od cesty, jejich správná viditelnost a 

dostačující množství. [18] 

5.1.1 Cedule pro zakázaný prostor 

Na obrázku 10 je základní cedule zakázaného prostoru, který slouží k vytyčení 

místa, kde mají diváci zákaz vstupu. Umísťuje se většinou na kolík podél RZ a také před 

hradící pásky, aby diváci věděli, že před páskou je ZP a za ni mohou stát. Rozmístění je s 

rozestupem 25m. Tam, kde se předpokládá menší výskyt diváků, nemusí být intenzita tak 

velká. Cedule musí být vícejazyčná a čitelná i za špatného počasí, a proto je nutné, aby 

byla z nepromokavého nebo laminátového materiálu. Její velikost je dána minimálně 

formátem A3, který lze přeložit na A4 nebo formátem A2 přeloženým na A3. Pokud dojde 

k přeložení, viditelnost musí být zachována z obou stran. Na ceduli musí být vždy uvedeno 

telefonní číslo v případě vzniku mimořádné události. (dále jen MU) Pokud RZ vede přes 

obce a obydlené částí, je nutné ZP umístit i zde. Jedná se o stejnou ceduli, ale je navíc 
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obohacena dodatkovou informací, kterou vidíme na obrázku 11. Po osobní domluvě s 

majitelem domu nebo pozemku ji můžeme umístit na ploty od domů nebo branek. [18] 

    

Obrázek 10 Zakázaný prostor [18]  Obrázek 11 Zakázaný prostor pro obydlená místa[18] 

5.1.2 Cedule pro dodržování minimální vzdálenosti od rychlostních zkoušek 

Tato cedule není povinná, ale lze ji použít jako doplňkovou. Používá se tam, kde je 

pravděpodobnost výskytu diváků mizivá, v neosídlených oblastech a na místech, kde by 

hradící páska byla z důvodu minimální až žádné přítomnosti diváků neužitečná. Tuto 

ceduli vidíme na obrázku 12. Může být i přeložena, ale musí obsahovat náležitosti jako 

cedule ZP. Na obrázku 13 vidíme špatné umístění této cedule, protože pozornému čtenáři 

určitě neušlo, že se cedule rally nesmí dávat na hradící pásky s výjimkou cedule zákazu 

vjezdu. Pokud v tak odlehlých místech nechceme použít tuto ceduli, tak ji nahradíme právě 

ZP. To by však znamenalo úplný zákaz vstupu do daného úseku. [18] 

 

   

Obrázek 12 Cedule minimální vzdálenosti od RZ [18] Obrázek 13 Špatné umístění cedule [17] 
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5.1.3 Cedule pro zákaz výjezdu z polních a lesních cest 

Tato cedule je velmi důležitá z důvodu, kdy by případní motoristé a jiné dopravní 

prostředky chtěly z bočních cest vjet na RZ. U takových cedulí je nutná přítomnost 

pořadatele. Umísťuje se na pásku, nebo na kolík před pásku ze strany příjezdu. To můžeme 

vidět na obrázku 14. Povolený formát této cedule je A3 nebo A4 se zřetelně uvedeným 

telefonním číslem při vzniku MU, což vidíme na obrázku 15. [18] 

 

   

Obrázek 14 Umístění zákazu vjezdu [18] Obrázek 15 Cedule zákazu vjezdu na rychlostní zkoušku [18] 

5.1.4 Cedule pro uzávěru silnice 

Pokud plánovaná RZ povede přes obce, města a jiné obydlené oblasti, je nutné o 

uzavření silnice informovat obyvatelé minimálně 14 dní předem. Pro tuto ceduli je vhodný 

formát A3. Na obrázcích 16 a 17 můžeme vidět dva různé typy těchto cedulí. Musí být 

srozumitelně dáno, kdy a kde je silnice uzavřena. [18] 
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Obrázek 16 Cedule pro uzávěru silnice [18]  Obrázek 17 Detailnější cedule [18] 

5.2 Hradící pásky 

Hradící páska vymezuje úsek pro diváky, a proto je nutné zvážit, zda je tento 

prostor opravdu bezpečný, aby nedošlo k zbytečným úmrtím. Na použití jejího barevného 

vzhledu nezáleží. Při páskování se využívají různé ,,materiály“ na místě přítomném, jako 

jsou třeba stromy, u kterých se páskuje vždy až v druhé řadě. To můžeme vidět na obrázku 

18. Pokud jsou od sebe stromy ve větší vzdálenosti, použijí se mezi ně kolíky, protože 

diváci rádi natahují pásky a posouvají se blíž k RZ. Na obrázku 19 vidíme nejčastější 

chybu, což je uvazování konce pásky k předmětům v blízkosti tratě. [18] 

 

   

Obrázek 18 Hradící páska za druhou řadou stromů [18] Obrázek 19 Špatné umístění hradící pásky [18] 

 

Hradící pásky by měly být vždy napnuté. Pokud se na daném místě předpokládá 

velký počet diváků, je vhodné místo klasických hradících pásek aplikovat dvojitou nebo-li 

plachtovitou pásku, jejíž vhodné použití vidíme na obrázku 20. Hradící pásky nikdy 
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nesmíme použít tak, jak je uvedeno na obrázku 21. Nemůžeme ZP nahrazovat hradícími 

páskami, protože by si diváci mysleli, že se za nimi mohou vyskytovat. [18] 

 

    

Obrázek 20 Plachtovitá páska [23]   Obrázek 21 Špatné použití hradící pásky [18] 

Výjezdy z polních a lesních cest, tedy boční cesty se páskují v bezpečnější 

vzdálenosti. Může nastat situace, kdy se závodní jezdec zmýlí nebo nastane mylná 

instruktáž ze strany navigátora. Aby se zabránilo neplánovanému výjezdu závodníka z RZ 

do boční cesty, daná oblast se ,,vykřížuje“ páskou tak, jak vidíme na obrázku 22. Pro lepší 

orientaci jezdce se může použít cedule odbočení v kombinaci s páskou, kterou vidíme na 

obrázku 23. Pokud bychom nahradili odbočovací značku páskou, byla by to chyba, protože 

se pásky nesmí umísťovat v rozestupu od sebe, což můžeme vidět na obrázku 24. [18] 

 

   

Obrázek 22 Vykřižování boční cesty [18]  Obrázek 23 Odbočovací cedule [18] 
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Obrázek 24 Špatné použití pásek [18] 

5.3 Značení míst rychlostních zkoušek bez diváků 

Jedná se o místa vzdálená od obytných zón, kde je nutno značit ZP, zejména v 

zatáčkách a to z důvodu místních, projíždějících nebo procházejících osob. Podél RZ je 

vhodné umístit cedule dodržováním minimální vzdálenosti 25 m a pokud se na tomto 

úseku vyskytuje příjezdová cesta, opatřit ji zákazem vjezdu na RZ. Taková situace je 

znázorněna na obrázku 25. [18] 

 

 

Obrázek 25 Rychlostní zkouška bez diváků [18] 

5.4 Únikové zóny 

Únikové zóny jsou takové, které může jezdec využít v situaci, kdy ví, že průjezd 

RZ nezvládne. Tvorba této zóny je pomocí křížení hradících pásek, což vidíme na obrázku 

26. Nejvhodnější je tuto únikovou zónu udělat dostatečně dlouhou, aby za ni nestáli diváci, 

fotografové, pořadatelé a jiné přítomné osoby. Na obrázku 27 můžeme vidět druhou 

možnost vytvoření této zóny pomocí odbočovací značky. Výhodou tohoto je zřetelnější 

pohled ze strany jezdce, diváci mají pohodlnější pozorování dění a fotografové si ušetří 

práci s retušováním hradících pásek z fotek. [18] 
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Obrázek 26 Úniková zóna [18]  Obrázek 27 Úniková zóna s odbočovací značkou [18] 

5.5 Zabezpečení křižovatky tvaru ,,T“ 

Prostranství naproti přijíždějícímu vozu v křižovatce ,,T“ může být volné, což 

vidíme na obrázku 28, zalesněné, a nebo s vyvýšenou stěnou na obrázku 29. [18] 

 

   

Obrázek 28 Volné prostranství [18]  Obrázek 29 Vyvýšená stěna [18] 

Pokud se jedná o volné prostranství, musíme si uvědomit, že naproti závodnímu 

vozu, tedy čelně, se vyskytují diváci. Proto je nutné takové místo páskovat ve vzdálenosti 

větší než 70 m a před hradící pásku vytyčit ZP. Důležité je, aby se páska brzy nevracela k 

trati, ale až na místě, kde je výjezd vozidla z křižovatky bezpečnější. Pokud to takovým 

způsobem nechceme zabezpečovat, tak na volné prostranství umístíme ZP. [18] 

Jestliže je čelně hustý les, tak zde nikdo nesmí stát a místo je značeno ZP. V 

případě řidšího lesa a tenčích stromů musíme páskovat v lesním porostu, aby byla zajištěna 

bezpečnost diváků. Pokud je čelně vyvýšená zeď, diváci se zde mohou vyskytovat, ale pod 

podmínkou, že její výška bude minimálně 4 m a nebude se za zeď považovat stoupající 

svah. Příjezd do křižovatky ,,T“ je nutné páskovat. Pokud je po pravé i levé straně 

vodorovný terén bez porostu, je dána minimální vzdálenost páskování 10 m. Avšak je 

nutné si uvědomit, že diváci jsou schopni natáhnout pásku blíže k RZ a zkrátit vzdálenost 

např. na 5 m. Proto je lepší volit větší vzdálenost. Jestliže jsou po stranách stromy, mohou 

se diváci vyskytovat blíže k trati, za druhou řadou stromu a to s podmínkou, že strom bude 
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mít minimálně průměr 15cm. V případě řidšího lesa bychom museli hradící pásky umístit 

dál od tratě. [18] 

5.6 Zabezpečení horizontů a skoků 

U horizontů hrozí nebezpečí zejména za ním. Po následném skoku závodního 

vozidla by mohlo dojít k vychýlení z tratě a způsobení těžké újmy na zdraví. Proto se za 

horizontem zásadně nepovoluje vstup diváků a je zde umístěn ZP. Páskování začíná až 

minimálně ve vzdálenosti 200-300 m za hranou horizontu a to tzv. do ,,trychtýře“. Záleží 

zde taky na rychlosti projíždějícího závodního vozidla. Těsně za horizontem se dá 

páskovat jen, pokud je vhodně vyvýšený terén na jedné ze stran tratě, což můžeme vidět na 

obrázku 30. Pokud nehrozí nebezpečí, lze páskování směrem k příjezdu na horizont umístit 

také. [18] 

 

 

Obrázek 30 Správně zabezpečený horizont [18] 

V případě, že jsou za horizontem svodidla, je nutné zde umístit ceduli ZP, protože 

neplní funkci zábrany pro projíždějící závodní vozidlo. Jestliže je místo svodidel les, tak se 

může páskovat, ale v dostatečné vzdálenosti od tratě a za druhou řadou stromů. [18] 

Na obrázku 31 můžeme vidět nezabezpečený horizont a diváka, který nejen špatně 

stojí, ale také se nachází před pevnou překážkou. 

 

Obrázek 31 Nezabezpečený horizont na Rally Finland [4] 

 



26 

 

5.7 Zabezpečení obcí a vesnic 

Pokud RZ vede přes obce a vesnice, je nutné umísťovat hradící pásky tam, kde 

budou diváci v bezpečí. Ti musí stát vždy v dostatečné vzdálenosti od tratě a mezi domy. 

Častou chybou je stání v zahrádkách, před vchodem do domu a nebo před domem. V 

takové situaci se jedná o tzv. pevné překážky, kde v případě nebezpečí není místo k úniku. 

Proto se zde umísťují cedule ZP. Pokud chceme umístit ceduli ZP na branky, hradící pásky 

se musí křížit, nikdy nesmí být vodorovně, protože by si diváci mysleli, že za nimi mohou 

stát. Je vhodné zajistit výjezd z garáží zákazem vjezdu na RZ. Před pořádáním sportovních 

akcí jako je rally se nikdy nesmí zapomenout informovat obyvatelé vesnic a obcí. Toto lze 

udělat pomocí letáků umístěných na místních úřadech, ve školách, v hromadné dopravě, 

domácnostech, na vývěskách a dalšími možnými způsoby. Avšak obyvatelé místních domů 

je nutné dopředu navštívit osobně a informovat je o budoucí situaci. [18] 

5.8 Divácké zóny 

Divácká zóna na obrázku 32 je bezpečný velký prostor, vytvořený na atraktivních 

místech RZ pro velkou kapacitu diváků. Uvádí se do programu a v situaci, kdy je tato zóna 

zaplněna, musíme zajistit, aby přístup dalších lidí byl omezen. Na obrázku 33 můžeme 

vidět špatně vytvořenou diváckou zónu. Je příliš v blízkosti RZ. [18] 

 

    

Obrázek 32 Divácká zóna [18]  Obrázek 33 Špatná divácká zóna na Rally Monte Carlu [4] 

5.9 Přechody 

Diváci během závodu mění svá místa pro pozorování, a proto je nutné jim zajistit 

přechody, jeden vidíme na obrázku 34. Jsou důležité zejména proto, aby se diváci 

nevyskytovali na trati a nepřecházeli přes nebezpečná místa. Jejich umístění je na 
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viditelných a přehledných úsecích. Jsou vždy na každé straně tratě spolu s pořadatelem, 

který organizuje přechod diváků a dohlíží nad tím, aby se v něm dlouho nezdržovali. Šířka 

takového přechodu je maximálně 1m. [18] 

 

 

Obrázek 34 Přechod pro diváky [18] 

5.10 Parkování v blízkosti rychlostní zkoušky 

Špatné parkování v blízkosti tratě může být nebezpečím pro jezdce, jelikož takovou 

překážku v rozpise nemá a také příčinou vzniku nehody. Pokud toto vozidlo vadí v 

průjezdu RZ, může být tato zrušena. V případě, že je průjezd možný, vozidlo se opáskuje, 

aby majitel nemohl odjet a způsobit škody. Pro jistotu takové místo vždy hlídá 

bezpečnostní komisař. [18] 

5.11 Chování a povinnosti bezpečnostních komisařů 

Nejen diváci, ale i bezpečnostní komisaři by měli dodržovat bezpečnost. Je nutné 

jim před závody zajistit školení, aby věděli, že mají stát na místech, kde mohou sledovat 

diváky a trať, takže ne pod úrovní RZ a v ZP jak vidíme na obrázku 35, kde je také laxní 

přístup k činnosti. Dále by se neměli vyskytovat v únikových zónách a před pevnými 

překážkami. Mají oprávnění stát před hradícími páskami, ale jen v případě, že je to 

bezpečné. [18] 

 

 

Obrázek 35 Špatná činnost pořadatelů [18] 
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6 Analýza rizik na vybranou sportovní akci Valašská rally 

Cílem analýzy rizik je identifikace závažných rizik a jejich následné posouzení. K 

nejzávažnějším rizikům jsou navrženy inovativní návrhy k dosažení optimálního zajištění 

bezpečnostního opatření automobilových závodů vedoucí k minimalizaci těchto rizik na 

přijatelnou úroveň. Díky analýzám můžeme vytvořit vhodnou prevenci daných problémů, 

v mém případě, jak předejít úmrtí diváků. S tímto se setkáváme velice často při 

automobilových závodech. Provedla jsem nejprve identifikaci rizik modelovací 

analytickou metodou Ishikawův diagram a následně jsem použila metodu pro vyhledávání 

a hodnocení rizik Analýzu selhání a jejich dopadů. 

6.1 Popis sportovní akce 

V práci jsem se zaměřila na zajištění bezpečnosti na Valašské rally, která se jezdí 

každým rokem. V roce 2010 se jela v blízkosti mého bydliště a měla jsem možnost být 

divákem a sledovat její průběh. Trať tvořila 96% asfaltového a 4% ostatního povrchu. Jelo 

se na dvě etapy v šesti úsecích, to znamená, že bylo celkem dvanáct RZ. První etapa se jela 

dne 26. března a druhá následující den. Celková délka trati byla 532,63 km. V tabulce 1 

můžeme vidět časy prvních a druhých průjezdů, ale také i po jak dlouhou dobu byla 

uzavřena komunikace pro veřejný provoz. [21] 

 

Tabulka 1 Data Valašské rally 2010 [autor] 

1.ETAPA RZ 1 [hod:min] RZ 2 [hod:min] RZ 3 [hod:min] 

1. průjezd 17:30 19:00 18:08 19:35 18:48 20:25 

2. průjezd 20:35 22:00 21:13 22:30 21:53 23:20 

uzávěra komunikace 16:30 22:20 17:08 22:30 17:48 23:30 

délka RZ 9,96 km  10,62 km  12,19 km   

2.ETAPA        

1. průjezd 9:40 10:50 10:29 11:45 14:49 16:00 

2. průjezd 11:42 13:00 12:31 13:50 16:13 17:40 

uzávěra komunikace 8:40 13:20 9:29 14:15 13:49 18:00 

délka RZ 12,61 km  15 km  25,96 km   

 

V první etapě byla první RZ na úseku Nouzov - Hustopeče nad Bečvou, druhá  

Rajnochovice - Hošťálková a třetí Bystřička - Vidče. V druhé etapě se jely RZ a to první 
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na úseku Nový Jičín - Zavišice, druhá Veselí - Dobešov a třetí Vesník - Velká Lhota. RZ 

Bystřička – Vidče byla mým cílem zabezpečení, můžeme ji vidět na obrázku 36. [21] 

 

Obrázek 36 Rychlostní zkouška Vidče – Bystřička [21] 

Situace této RZ je na obrázku 37. Start začal v bodě A na parkovišti v obci 

Bystřička a to pod přehradou, která nese stejný název jako obec. Jelo se podél levé strany 

přehrady směrem k obci Velká Lhota. Přibližně po jednom kilometru se odbočovalo do 

jednosměrné komunikace. V místě, kde je Hostinec U Bušů navazovala trať na širší silnici, 

která vede k Valašské Bystřici. V tomto úseku je mnoho zatáček, horizontů a technických 

pasáží. Při příjezdu do Valašské Bystřice se objížděl v mírné levotočivé zatáčce přírodní 

retardér, který byl i ve středu obce na levé straně silnice. Dále byl úsek dlouhý přibližně 

200 m s prudkým odbočením vlevo přes most U Mikuláštíků. Zde pokračoval stoupající 

výjezd nad touto obcí, kde se projíždělo dvěma zatáčkami k točně autobusů. Tam se prudce 

zatáčelo směrem k Vidči, kde následovalo klesání s obtížnou zatáčkou a cíl byl v bodě B 

před obecním úřadem. [21]  
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Obrázek 37 Rychlostní zkouška Bystřička – Vidče [autor] 
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6.2. Identifikace rizik Ishikawovým diagramem 

Pro identifikaci rizik jsem aplikovala grafickou metodu modelování Ishikawova 

diagramu příčin a následků, kterou vyvinul profesor Kaora Ishikawa. Připomíná ,,rybí 

kostru“, a proto se někdy tak nazývá z anglického slova ,,fishbone“. Je to přehledná 

metoda, která znázorňuje příčiny vedoucí k řešenému následku. Stanoví se zásadní faktory, 

které se analyzují a vyhledávají se jednotlivé příčiny. V mém případě je následkem smrt 

diváků na Valašské rally, ke kterému jsem stanovila nejpravděpodobnější příčiny. Na 

obrázku 38 můžeme vidět výsledek této metody. [1], [3] 

 

Obrázek 38 Identifikace rizik pomocí Ishikawova diagramu [autor] 
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6.3 Hodnocení rizika metodou Analýzy selhání a jejich dopadů 

Jako metodu pro hodnocení rizik jsem si vybrala analytickou metodu Analýza 

selhání a jejich dopadů z anglického Failure Mode and Effect Analysis (dále jen FMEA). 

Jedná se o kvantitativní metodu, která se využívá zejména pro řešení vážných rizik. Z 

výsledků Ishikawova diagramu jsem vzala veškerá rizika, rozdělila je z hlediska 

procesního a strukturálního. Aplikovala jsem na ně metodu FMEA, ke které jsem vytvořila 

Paretův princip 80/20, což znamená, aby se dosáhlo bezpečného stavu, je nutné odstranit 

všechny existující vady do 80%. [1], [3] 

Výpočet probíhá tak, že se ke každé vadě stanoví výsledná rizikovost R. Ta se 

spočítá jako součin pravděpodobnosti vzniku P, závažnosti následků vady N a 

odhalitelnosti H. Ty se určí dle uvážení na stupnici od 1 do 5. Pak se udělá suma R, která je 

uvedena v tabulce 2 a je to hodnota 1001. Poté se jednotlivá rizika seřadí sestupně od 

nejvyšší rizikovosti po nejnižší a vypočítá se kumulativní četnost. To můžeme vidět v 

tabulce 3, kde je prvním a také nejvyšším rizikem pořadové číslo 23 s rizikovostí R = 80. 

Abychom vypočítali kumulativní četnost, tuto hodnotu R v prvním řádku opíšeme do 

sloupce kumulativní četnosti. U dalšího pořadového čísla na druhém řádku, tedy 21 

stanovíme kumulativní četnost tak, že ke kumulativní četnosti z prvního řádku, tedy k 80 

přičteme rizikovost R z druhého řádku. Dostaneme tedy hodnotu 155. Takto postupujeme 

až do konce sloupce. Relativně kumulativní četnost se poté stanoví tak, že kumulativní 

četnost vydělíme sumou R, tedy 1001 a vynásobíme stem. Stejným postup používáme i u 

strukturálních rizik.  

6.3.1 Provedení analýzy z hlediska procesních rizik 

V následující tabulce 2 jsou jednotlivá rizika z procesního hlediska v souvislosti se 

sportovní akcí Valašská rally. Vidíme v ní pravděpodobnosti vzniku vad, závažnost 

následků vad, odhalitelnost vad a výsledky rizikových čísel.  
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Tabulka 2 Výčet rizik z procesního hlediska [autor] 

  Č. IDENTIFIKACE RIZIK - PROCESNÍ P N H R 

  1 neproškolen 3 4 3 36 

BEZPEČNOSTNÍ 2 alkohol 2 3 4 24 

KOMISAŘ 3 jiná návyková látka 2 3 4 24 

  4 špatná autorita 3 5 3 45 

  5 laxní přístup k činnosti 4 5 3 60 

  6 za svodidly 4 3 1 12 

  7 před hradící páskou 2 5 2 20 

  8 v zakázaném prostoru 2 5 3 30 

  9 na vyvýšeném svahu 4 3 1 12 

  10 v únikové zóně 3 4 1 12 

  11 pod úrovní vozovky 2 4 3 24 

  12 v místě velké akcelerace 4 4 1 16 

  13 sedí za hradící páskou 4 3 3 36 

DIVÁK 14 před pevnou překážkou 4 5 3 60 

  15 nerespektuje pokyny bezpeč. Komisaře 3 3 2 18 

  16 alkohol 3 3 4 36 

  17 jiná návyková látka 2 3 4 24 

  18 na zídce menší než 4 m 4 4 2 32 

  19 uvnitř a vně zatáček 5 5 2 50 

  20 naproti přijíždějícím vozidlům 3 5 1 15 

  21 v blízkosti skoku za horizontem 5 5 3 75 

  22 v blízkosti tratě 4 4 3 48 

  23 přechází mimo přechody 4 4 5 80 

NAVIGÁTOR 24 pozdní instruktáž 3 3 5 45 

SPOLUJEZDEC 25 mylná instruktáž 3 4 2 24 

  26 zdravotní problém 2 3 2 12 

  27 alkohol 2 4 2 16 

ZÁVODNÍ  28 jiná návyková látka 2 4 2 16 

JEZDEC 29 zdravotní problém 2 3 2 12 

  30 střet se zvířetem 3 4 5 60 

  31 oslnění sluncem 3 3 3 27 

      CELKEM R 1001 
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V tabulce 3 jsou sestupně seřazeny riziková čísla a k nim stanoveny kumulativní a 

relativně kumulativní četnosti.  

 

Tabulka 3 Seřazení rizik podle rizikového čísla [autor] 

    PROCESNÍ RIZIKA 

    KUMULATIVNÍ RELATIVNĚ  

Č. R ČETNOST R KUMULATIVNÍ  

      ČETNOST R [%] 

23 80 80 7,99 

21 75 155 15,48 

5 60 215 21,48 

14 60 275 27,47 

30 60 335 33,47 

19 50 385 38,46 

22 48 433 43,26 

4 45 478 47,75 

24 45 523 52,25 

1 36 559 55,84 

13 36 595 59,44 

16 36 631 63,04 

18 32 663 66,23 

8 30 693 69,23 

31 27 720 71,93 

2 24 744 74,33 

3 24 768 76,72 

11 24 792 79,12 

17 24 816 81,52 

25 24 840 83,92 

7 20 860 85,91 

15 18 878 87,71 

27 16 894 89,31 

28 16 910 90,91 

12 16 926 92,51 

20 15 941 94,01 

6 12 953 95,20 

9 12 965 96,40 

10 12 977 97,60 

26 12 989 98,80 

29 12 1001 100,00 

 

Z této tabulky je patrné, že nejvyšší je první riziko v tabulce pod pořadovým číslem 

23. Z tabulky 2, která je výše, vidíme, že se jedná o diváky přecházející mimo přechody. 
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V grafu 1 máme zobrazenou Paterovu analýzu s Lorenzovou křivkou. Jedná se o 

Paterův princip, který je označen červenou barvou. Stanovuje nám, že 80 % důsledků 

pochází z 20 % příčin. 

 

Graf 1 Míra procesního rizika [autor] 

 

Z tohoto grafu vyvodíme, že 80% ze všech procesních rizik tvoří rizika 23 až 17, 

která jsou uvedena výše v tabulce 3. 

6.3.2 Návrh inovativního řešení z hlediska procesních rizik 

Výsledky FMEA od nejvyššího rizika a návrh jejich řešení: 

Pro diváky bych vytvořila více přechodů v dostatečných rozestupech. Z vlastní 

zkušenosti vím, že jich na takových akcích bývá málo. Blízkost diváků u horizontů bych 

ošetřila zvýšením počtu bezpečnostních komisařů (dále jen BK). Aby jejich chování 

nebylo laxní, pořadatel by zajistil skupinu proškolených osob, které by se pohybovaly po 

trati v civilním oděvu. Jejich činností by byla kontrola BK, kteří by před sportovní akcí 

byli s touto skutečností seznámeni. Neznali by jejich přesnou identitu, kterou by věděl 

pouze pořadatel. Toto opatření má především preventivní charakter, protože si BK budou 

vědomi, že mohou být postihnuti od pořadatele za své chování. Tato skupina osob 

dohlížející na BK by v případě zjištění nevhodného chování informovala pořadatele akce. 

Za účelem jednodušší identifikace BK bych jejich vesty opatřila identifikačními čísly. Aby 

se zabránilo taktéž laxnímu chování těchto kontrolujících osob, byli by motivováni větší 

finanční odměnou ve formě prémií od pořadatele. Výskyt diváků před pevnou překážkou 

bych ošetřila ZP a zvýšila počet BK. Pokud by se měl jezdec střetnout se zvířetem, nelze 
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tomu nijak zabránit. Nejde stanovit jezdci, aby místo diváků srazil zvíře. Projeví se zde 

pud sebezáchovy. V přítomnosti diváků uvnitř a vně zatáček bych dala opět ZP a zajistila 

dohled BK. Pokud by neměli autoritu vůči divákům, kteří by se chovali agresivně a 

nerespektovali by jejich pokyny ani po výzvě, která by obsahovala informaci o tom, aby 

zanechali svého nevhodného chování, jinak bude pozastaven závod a přivolána PČR. 

Pokud by výzva byla neúčinná, BK by informoval pořadatele a ten už by učinil následná 

opatření dle uvážení. Pokud bude situace závažnějšího charakteru, přeruší závod a zavolá 

městskou policii, pokud se problém bude konat v místě, kde je její pravomoc, popřípadě 

státní policii. Tyto obě složky by byly dopředu informovány o průběhu závodu a o 

možném vzniku této situace. Na základě závažnosti protiprávního jednání, kde dochází k 

ohrožení života nebo majetku může PČR konat další rozhodnutí. Aby méně docházelo k 

pozdní instruktáži ze strany navigátora, vyhradila bych podle kapacity závodníku dny a 

přesný čas tréninku před závodem. Posádka si může na základě tohoto opatření trať před 

závodem vyzkoušet, avšak za podmínky dodržování dopravních předpisů jako každý jiný 

účastník provozu na pozemních komunikacích. Proškolení BK bych zajistila tak, že 

příslušný silniční správní úřad, který vydává povolení k pořádání těchto akcí, by měl 

povinnost zkontrolovat, zda proběhlo vše v pořádku. Veškeré informace potřebné k 

seznámení by byly těmto osobám sděleny a uvedeny v dokumentaci, týkající se školení, 

která by pro průkaznost a potvrzení účasti obsahovala podpisy proškolených osob. Sezení 

diváků za hradící páskou bych opět ošetřila zvýšením počtu BK. Dalším rizikem je alkohol 

a jeho konzumace současně s návykovými látkami ze strany diváků. Pokud by byl někdo 

silně pod jeho vlivem a choval by se nevhodně, postupovalo by se stejně jako u již výše 

navrženého řešení problematiky nevhodně chovajících se diváků. Zídky menší než 4m 

bych opatřila ZP, který BK bude hlídat. Dále BK bude dohlížet na případný neoprávněný 

vstup diváků do tohoto prostoru. Pro snížení oslnění řidiče sluncem, bych nařídila, aby 

každé závodní vozidlo bylo opatřeno ,,stíněním“ na horní části čelního skla, kdy se toto na 

většině vozů nyní nenachází. Pokud by BK byl pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, 

proškolené osoby v civilním oděvu by informovaly pořadatele této akce. Výskyt diváků 

pod úrovní vozovky bych ošetřila opět ZP a vyšší přítomností BK.  
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6.3.3 Provedení analýzy z hlediska strukturálních rizik 

V tabulce 4 jsou jednotlivá rizika z hlediska strukturálního v souvislosti se 

sportovní akcí Valašská rally. 

 

Tabulka 4 Výčet rizik z strukturálního hlediska [autor] 

  Č. IDENTIFIKACE RIZIK – STRUKTURÁLNÍ P N H R 

  1 déšť 4 4 1 16 

PROSTŘEDÍ 2 sníh  3 4 1 12 

  3 olej na vozovce 2 2 4 16 

  4 štěrk 3 3 3 27 

  5 bláto 3 3 3 27 

  6 závada na pérování včetně tlumičů 2 3 2 12 

ZÁVODNÍ  7 závada řízení 2 4 2 16 

AUTOMOBIL 8 defekt pneumatik 3 3 3 27 

  9 průraz pneumatik 3 4 1 12 

  10 závada brzdového systému 2 5 2 20 

  11 špatný formát cedulí 2 4 1 8 

  12 krátké únikové zóny 4 4 2 32 

  13 hradící páska v blízkosti tratě 3 5 2 30 

  14 povolený prostor u svodidel 3 5 2 30 

  15 horizont se skokem netvoří ,,trychtýř" 5 5 2 50 

ORGANIZACE 16 pozdní informovanost 3 5 1 15 

TRATĚ 17 málo přechodů pro diváky 5 5 2 50 

  18 rozestup zakázaných prostorů větší než 25 m 3 3 1 9 

  19 promokavý materiál cedulí 3 4 1 12 

  20 povolený prostor u pevných překážek 4 5 2 40 

  21 garáže v obyd. částech neopatřeny zákazem vjezdu 4 3 1 12 

  22 hradící pásky před druhou řadou stromů 4 4 2 32 

  23 příjezdové cesty neopatřeny zákazem vjezdu 3 3 1 9 

      CELKEM R 514 

 

V následující tabulce 5 jsou sestupně seřazena riziková čísla a k nim stanoveny 

kumulativní a relativně kumulativní četnosti. 

 

Tabulka 5 Seřazení rizik podle rizikového čísla [autor] 

    STRUKTURÁLNÍ RIZIKA 

    KUMULATIVNÍ RELATIVNĚ  

Č. R ČETNOST R KUMULATIVNÍ  

      ČETNOST R [%] 

15 50 50 9,73 

17 50 100 19,46 

20 40 140 27,24 

12 32 172 33,46 
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22 32 204 39,69 

13 30 234 45,53 

14 30 264 51,36 

4 27 291 56,61 

5 27 318 61,87 

8 27 345 67,12 

10 20 365 71,01 

1 16 381 74,12 

3 16 397 77,24 

7 16 413 80,35 

16 15 428 83,27 

2 12 440 85,60 

6 12 452 87,94 

9 12 464 90,27 

19 12 476 92,61 

21 12 488 94,94 

18 9 497 96,69 

23 9 506 98,44 

11 8 514 100,00 

 

V grafu 2 vidíme, že 80% ze všech strukturálních rizik tvoří rizika 15 až 7, které 

jsou uvedeny výše v tabulce 5. 

 

Graf 2 Míra strukturálního rizika [autor] 
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6.3.4 Návrh inovativního řešení z hlediska strukturálních rizik 

Výsledky FMEA od nejvyššího rizika a návrh jejich řešení: 

Mezi nejrizikovější úsek spadá organizace tratě, tzv. její tvorba. Největším rizikem 

jsou špatně zabezpečené horizonty a minimální nebo žádný počet přechodů pro diváky. 

Pevné překážky nebývají opatřený ZP, únikové zóny bývají krátké, hradící pásky jsou před 

druhou řadou stromů nebo v blízkosti tratě a také svodidla nejsou opatřena ZP. U 

inovativního řešení procesních rizik jsem navrhovala proškolené osoby v civilním oděvu, 

které bych zapojila i do organizace sportovní akce rally. Jejich školení by bylo zaměřeno 

zejména na bezpečnost a způsob organizace tratě a seznámení s veškerými dokumenty, 

které souvisejí s danou problematikou. Školení by bylo zajištěno zvlášť i pro BK. Na 

nařízení pořadatele by BK zkonstruovali trať a skupina civilních osob by provedla kontrolu 

z hlediska bezpečnosti tratě, zda vše odpovídá Bezpečnostnímu manuálu, vydaného 

svazem FAS AČR, Mezinárodním sportovním řádům (Ročenky FIA 2013), Národním 

sportovním řádům a propozicím, které jsou uvedeny na webových stránkách AČR. V 

případě zjištění nedostatků by informovali pořadatele, který by zajistil odstranění 

nedostatků s pomocí BK. Dalším zjištěným závažným rizikem je prostředí a to zejména 

štěrk a bláto. Zde bych navrhla informování posádek o takto nebezpečných místech v 

informacích sdělovaných před startem. Mezi špatně odhalitelné riziko spadá defekt 

pneumatik, a proto bych veškeré posádky pověřila kontrolou jejich stavu před každým 

startem na RZ. Dalším rizikem je déšť. Zde by pořadatelé měli zhodnotit situaci a v 

případě velice nepříznivých podmínek, kde by mohlo dojít i při minimální rychlosti 

závodního vozu k újmě na zdraví nejen diváků, ale i posádky, by závod zrušili bez 

náhrady. Mezi předposlední riziko spadá olej na vozovce. Jelikož v návrhu inovativního 

řešení u procesních rizik jsem již navrhovala dostatečné množství BK v prostoru tratě, měli 

by zároveň dohlížet mimo jiné také na povrch vozovky. V případě zjištění jakýchkoliv 

nesrovnalostí, tedy nejen přítomnost oleje na vozovce, by BK informovali za pomocí 

vysílačky BK na startu RZ, která by byla pozastavena, dokud by nedostatky nebyly 

odstraněny. Posledním rizikem je závada řízení. Pokud toto riziko nastane, jezdec ve 

většině případů nepokračuje v jízdě, jelikož by mohl ohrozit život a zdraví nejen sebe, ale i 

osob přítomných. Jestliže by i přes tuto závadu pokračoval, byl by diskvalifikován a 

hrozilo by mu odebrání licence. K tomuto riziku bych celkově navrhla již existující 

bezpečností opatření a to kontrolu technického stavu všech závodních vozidel den před 
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závodem, kterou by prováděla skupina speciálně proškolených techniků, které by zajistil 

pořadatel. Do jejich činnosti by spadala i kontrola vybavení vozidla jako jsou například 

hasicí přístroje a nezbytné prvky dány Národními sportovními řády a veškerými pravidly, 

které se vážou na tuto problematiku. V případě nesplnění těchto požadavků by byl start 

posádky zakázán. Pokud by neodhalenou závadou prošlo závodní vozidlo, zodpovědnost 

by nesli technici, kteří vykonávali kontrolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

7 Závěr 

Nad pořádáním automobilových závodů vyvstávají otázky, zda je do budoucna 

zakázat. Myslím si, že toto by byla největší chyba. Nejen mladí, ale i ostatní jezdci se 

chtějí ,,vyblbnout“ v autě a proč jim to neumožnit zákonným způsobem a to formou rally 

závodů nebo vybudováním speciálních závodních tratí. Pak by nemuselo docházet k tomu, 

že mnoho z nich nedodržuje stanovenou rychlost na veřejných pozemních komunikacích 

nebo vznikají ,,černé rally“, které mají za následek nejen poškození majetkových hodnot, 

ale zejména lidských životů. V závodě do jízdy závodní řidič dává vše a diváci, kteří 

zemřeli už na mnoha závodech, stáli z velké většiny na zakázaných místech, trať nevhodně 

přecházeli nebo byla trať z hlediska bezpečnosti špatně zajištěna. Avšak může nastat 

situace, že dojde k úmrtí i v povoleném prostoru, a proto by měli diváci neustále sledovat 

projíždějící vozy, předvídat danou situaci, poslouchat bezpečnostní komisaře a stát na 

vhodných k tomuto účelu vyhrazených místech v dostatečné vzdálenosti od RZ. Věřím, že 

kdyby si každý divák měl možnost sednout do závodního vozu, mnoho z nich by už nikdy 

nestálo tam, kde stojí.  
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