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TISKOVÁ INFORMACE č. 26 
Divácká místa s omezeným pohybem fotografů 
 
Barum Czech Rally Zlín je jednou z nejvýznamnějších akcí v regionu východní Moravy a 
jako taková přitahuje obrovské množství diváků i zástupců médií. Dohromady tak vytváří 
atmosféru, na kterou se každý rok těší posádky nejenom z českého mistrovství, ale také 
účastníci prestižního mistrovství Evropy. Zdaleka přitom nejde jen o ikonu diváckého 
zájmu o rally v Česku, tedy městskou rychlostní zkoušku v samotném centru zdejšího 
krajského sídla, ale i řadu dalších míst, kde diváci pravidelně vytváří bouřlivou atmosféru. 
 
Obrovský zájem diváků, kterých přijíždějí desetitisíce, a neméně velký zájem fotografů a 
kameramanů však občas vytváří mezi těmito skupinami napětí. Organizátoři si uvědomují 
potřeby obou skupin, tedy jak přímý zážitek diváků, tak i následnou propagaci závodu ve 
sdělovacích prostředcích. V letošním roce se proto na některých místech vyzkouší nový 
způsob, jak vzniklou situaci vyřešit. 
 
„Mezinárodní řády nám ukládají povinnost, jak organizovat bezpečnost při 
závodech. Pokud jde o diváky, je tam uvedeno, že by se měli pohybovat pouze 
v pořadatelem určených diváckých místech. Často pak ale slyšíme kritiku, že i když 
fanoušci přijeli včas a chtěli závod sledovat z bezpečného místa, dorazila jen pár 
minut před prvním závodním automobilem skupina fotografů, která jim clonila ve 
výhledu,“ řekl k problematice diváckých míst Miloslav Regner, ředitel Barum Czech Rally 
Zlín. „Letos jsme proto na trati celé rally vytipovali deset míst, kde chceme divákům 
garantovat lepší výhled na závodní vozy, a to tak, že neumožníme fotografům v 
těchto místech stát mezi tratí a diváckým prostorem. Jde o vybraná divácká místa, 
která jsou uvedena v oficiálním programu soutěže. Přímo na místě budou 
zapovězené zóny označeny piktogramem se zákazem vstupu fotografů a 
kameramanů, kteří o tom navíc budou dopředu informování prostřednictvím 
tiskového střediska.“ 
 
Akreditování novináři jsou vybaveni vestou, která je obecně opravňuje ke vstupu do míst, 
kam běžní diváci z bezpečnostních důvodů nemohou. Ani tato vesta ale pracovníkům 
médií neumožňuje pohybovat se kdekoliv v okolí trati, i pro ně platí některá bezpečnostní 
tabu jako místa v únikových zónách, před pevnou překážkou nebo pod úrovní tratě.  
 
Pořadatelé věří, že nová opatření přinesou divákům větší spokojenost a pěkné zážitky, 
zatímco fotografy a kameramany omezí v jejich práci jen minimálně. I přes všechna tato 
omezení jim totiž stále zůstává dostatek míst pro pořízení pěkných obrázků a filmových 
záběrů. Ve výsledku by si proto měl každý divák závod u trati rychlostních zkoušek naplno 
užít, aby si je pak mohl připomenout v nejrůznějších reportážích. 
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Přehled míst, kde bude omezen pohyb fotografů: 
Shakedown - divácké místo A v Pohořelicích 
RZ Březová - divácké místo C, vracák před cílem v obci Hvozdná 
RZ Košíky - divácké místo A, odbočení u kapličky v obci Jankovice 
RZ Košíky - divácké místo B, vracák nad Jankovicemi na silnici z obce Modrá 
RZ Hošťálková - divácké místo A, ostré odbočení krátce po startu 
RZ Hošťálková - divácké místo B, vracák "u milířů", odbočení na silnici 437 
RZ Semetín - divácké místo A, divácké místo v obci Semetín 
RZ Kašava - divácké místo A, za skokem přes silnici v diváckém místě aréna Vlčková 
RZ Kašava - divácké místo B, odbočení kolem kostela v obci Kašava 
RZ Pindula - divácké místo B, za skokem přes silnici 49026 
 
 
 
Ve Zlíně 23. srpna 2016                                        Jakub HOFBAUER 
                                                                                 tiskové středisko 
                                                                             Barum Czech Rally Zlín 


