
 

 
 
Informace před startem 
 
Vážení účastníci, věnujte, prosím, pozornost důležitým informacím před startem Moravian 
Wallachia Classic, veteránské setinové rallye, která se uskuteční ve dnech 24. a 25. června 
2022. 
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PROGRAM SOUTĚŽE 
 
Čtvrtek 23. 6. 2022 
18:00 – 20:00 Prezence posádek a administrativní přejímka 

 Hotel Galik, Velké Karlovice 
 
 
Pátek 24. 6. 2022 
8:00 – 10:00 Prezence posádek a administrativní přejímka 

Velké Karlovice, Hotel Galik 
8:30  Rozprava s účastníky Tréninkového kempu 

Velké Karlovice, Hotel Galik 
8:30 – 11:00 Tréninkový kemp 

 Velké Karlovice, Parkoviště pod hotelem Lanterna 
 

11:30 – 14:00 Oběd 
Vsetín, Restaurace DK / Kulturní dům 

12:00-14:30 Prezence posádek, administrativní přejímka, občerstvení 
Vsetín, Masarykova veřejná knihovna 

15:00 Rozprava s posádkami 
Vsetín, Dolní náměstí 

16:00 Ceremonial start 
 Vsetín, Dolní náměstí 

17:30 Coffee break 
Kořivnice, Restaurace Tatrovka 

19:45 Cíl I. etapy 
Pustevny, Hotel Libušín 

20:00 Časová kontrola 
 Pustevny 
20:30 – 22:30 Průjezdní kontrola (PC 1) & Driver‘s drink / Wallachian night 

Velké Karlovice, Spa hotel Lanterna 
 
  



 

Sobota 25. 6. 2022 
8:00 Start II. etapy 

Velké Karlovice, parkoviště pod hotelem Lanterna 
10:05 Coffee break 

SK / Vršatské Podhradie, Hotel Jasoň 
11:45 Polední pauza s obědem 

Slavičín, Zámek Wichterle 
15:00 Coffee break 

 Hošťálková – Troják, Hostinec Na Trojáku 
16:15 Cíl soutěže 

Rožnov pod Radhoštěm, skanzen 
19:30 Vyhlášení vítězů & Valašský večer 

Velké Karlovice, Spa hotel Lanterna 
dress code: Tenue de Ville 

 
 
Centrum rallye – Spa Hotel Lanterna 
Pátek 24. 6. 2022, 11:00 – 24:00 
Sobota 25. 6. 2022, 8:00 – 24:00 
Spa hotel Lanterna, Velké Karlovice 
GPS: 49.3703478N, 18.3517933E 
 
https://mapy.cz/s/curafepona 
 
Ubytování a a oba večery proběhnou letos v prostorách Spa hotelu Lanterna. Přímo před hotelem 
jsou místa pro parkování ubytovaných hostů. Hotel je kompletně rezervovaný pro účastníky MWC od 
pátku do neděle. V hotelové restauraci bude k dispozici páteční večeře ve formě bufetu, v sobotu je 
večeře plánovaná na 19:30, po jejím skončení bude zahájeno slavnostní vyhlášení a předání cen.  
Na Valašský večer jsou zvány všechny posádky, které se zúčastní letošního ročníku soutěže. Kromě 
vyhlášení vítězů a bohatého rautu pro ně bude i doprovodný program. Dodatečné vstupenky na 
slavnostní galavečer je možné objednat při prezenci posádek. 
Dress code je předepsán formálně jako Tenue de ville / Informal wear.  
 
V těsném sousedství se nachází hotel Galik, kde bude sídlit ředitelství rallye a kde proběhnou 
čtvrteční a páteční dopolední přejímky. 
 

https://mapy.cz/s/curafepona


 

Parkování 
Pod hotelem se nachází rozlehlé parkoviště, kde proběhne v pátek od 8:30 do 11:00 tréninkový 
kemp. Z parkoviště se bude v sobotu 8:00 startovat do druhé etapy. 
 
Parkoviště pro veterány bude po celou dobu soutěže organizované: 
 
-  u hotelu Lanterna (ubytovaní hosté) 
- na ploše pod hotelem Lanterna (hosté ubytovaní mimo hotel a karavany) 
 
Vleky lze zaparkovat na vyhrazené ploše u Bistra Razula případně po dohodě na jiném místě 
 
 
ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA / Velké Karlovice 
Čtvrtek 23. 6. 2022, 18:00 – 20:00 
Pátek 24. 6. 2022, 8:00 – 10:00 
Hotel Galik, Velké Karlovice 
GPS: 49.3736308N, 18.3520831E 
 
Pokud přijedete do Velkých Karlovic už během čtvrtečního večera, v nedalekém hotelu Galik bude 
možnost absolvovat administrativní přejímku a mít na přípravu před startem více času. Prezence 
posádek bude pokračovat na stejném místě v pátek dopoledne v čase 8:00 – 10:00, od 11 hodin 
bude následovat oběd pro všechny účastníky. Během administrativní přejímky budou soutěžící 
vybaveni veškerými materiály, mimo jiné i startovními čísly, kterými podle návodu polepí svá vozidla. 
Hotel Galik se nachází v těsné blízkosti hotelu Lanterna. Je přístupný pěšky po travnatém chodníčku 
od Lanterny, nebo autem. 
 
Náležitosti přejímky: 

• doplnění chybějících podrobností v přihlášce 
• kontrola technického průkazu vozidla 
• kontrola platby startovného 
• kontrola platby za účast na tréninkovém kempu 
• podpis formuláře s prohlášením posádky 

  



 

Tréninkový kemp 
Parkoviště pod hotelem Lanterna 
Pátek 25. 6. 2021, 8:30 – 11:00 
GPS: 49.3700750N, 18.3539606E 
 
V pátek od 8:30 hodin bude rozpravou zahájen tréninkový kemp. Rozprava i prezence proběhne 
v prostorách hotelu Galik. Na měřeném úseku v prostorách parkoviště pod hotelem Lanterna máte 
možnost si ještě před startem soutěže vyzkoušet průjezdy fotobuňkami, abyste se dokonale připravili 
na testy přesnosti.  
 
 
Slavnostní start Vsetín / Program před startem 
Vsetín, Dolní náměstí 
Pátek 25. 6. 2021, 11:00 – 18:00 
GPS: 49.3396672N, 17.9933228E 
 
https://mapy.cz/s/damugobedo 
 
Jednou z hlavních novinek letošního ročníku je organizace slavnostního startu. Ten proběhne 
v režimu známém z podzimní South Bohemia Classic. Zázemí, prezence, občerstvení pro posádky a 
parkoviště se bude nacházet v prostorách MVK na Dolním náměstí ve Vsetíně. 
Ve vnitřních prostorách Masarykovy veřejné knihovny najdou posádky zázemí – místnost pro 
prezenci, toalety a lehké občerstvení. 
 
V rámci prezence obdrží každý účastník kupón na oběd, který se podává v rámci obědového menu 
v nedaleké restauraci DK (viz mapa) v čase 11:30 – 14:00 (nejpozději!) 
Účastníci přijíždějící na start do Vsetína by měli vzít v potaz hustý páteční provoz a nepřijíždět na 
poslední chvíli. Je třeba počítat s časovou rezervou pro administrativní přejímku, polepení vozu, 
apod. Rozhodně doporučujeme účast na předstartovní rozpravě, na které se zaměříme na specifika 
letošního ročníku. 
 
Foto point – Pro zájemce o foto je k dispozici terasa na střeše knihovny (výtahem nebo po 
schodech do 5. patra). Z terasy j nádherný panoramatický výhled na dominanty města 
Vsetín - Horní náměstí se zámkem a kostelem.  
 

https://mapy.cz/s/damugobedo


 

Areál TATRA Kopřivnice / Coffee break, Muzeum nákladních automobilů 
 
V loni započatém trendu a v rámci spolupráce s hlavním partnerem zařazujeme i letos do programu 
kopřivnickou automobilku TATRA.  
První část obstará složený test na testovacím polygonu. Jakkoli bude test na polygonu zabezpečen, 
dbejte mimořádné bezpečnosti a věnujte řízení a navigaci mimořádnou pozornost. Přestože se 
složený test TATRA řadí k těm náročným, je navržen tak, aby poskytl posádkám odpovídající zážitek. 
Vyžaduje vysokou míru soustředění, výborné navigační schopnosti a odhad pro rychlost.  
 
Následně se posádky přesunou, stejně jako loni, do prostor před nové muzeum nákladních 
automobilů. 
 
POZOR! 
V areálu budou probíhat přípravy na sobotní akci běžecké série Runtour. V místě coffee breaku 
budeme projíždět již připravenou běžeckou tratí. Prosím dbejte bezpečností své a dbejte pokynů 
pořadatelů! 
 
Muzeum nákladních automobilů 
V rámci 30 minutového coffee breaku se posádky občerství ve vyhrazeném prostoru v restauraci 
Tatrovka. Zbylý čas můžou účastníci strávit krátkou prohlídkou nového muzea nákladních 
automobilů. Díky vstřícnosti vedení muzea máme k dispozici vyhrazenou přední část muzea, ve které 
jsou posádkám k dispozici také toalety. 
 
Prosíme: 
- nepohybujte se mimo vyhrazený prostor! 
- mějte ohled na personál muzea, který je nám k dispozici nad rámec pracovní doby 
 
Časová kontrola (TC) bude umístěna v prostorách muzea. 
Prosíme – nezdržujte se v prostorách muzea po oražení karty! Uvolněte místo na parkovišti dalším 
přijíždějícím posádkám. 
 
  



 

Slovenská sekce (sobota 25. 6. dopoledne) 
Dopolední sekce druhé etapy zavede posádky na Slovensko. Již přejezd na první vrchol Kohútka (913 
m.n.m.) bude dokonalou prověrkou připravenosti techniky. 
Slovensko nemá aktuálně vyhlášené žádné epidemiologické nařízení a regulace. 
Dbejte prosím na pravidla a dodržujte rychlost! Slovenská policie je nesmlouvavá! 
 
Výjezd na Vršatské podhradie 
Jeden z nejnáročnějších, zato nejkrásnějších úseků letošního roku. Dlouhé stoupání na vršatecké 
bradla. V ranních a dopoledních hodinách by červnové teploty měly i za jasného počasí být pro 
motory snesitelné. Přesto je třeba myslet na chlazení vozu. 
Především poslední část před průsmykem je úzká - dbejte prosím přednosti pro vozidla jedoucí do 
kopce! 
Odměnou bude coffee break v neopakovatelném prostření hotelu Jasoň. 
 

Obědová pauza Slavičín / Zámek Wichterle 
 
Obědová pauza proběhne ve stylových prostorách Zámku Wichterle. Před návštěvou zámku budou 
vozidla účastníků odparkována na protilehlém náměstí. Následně se posádky přesunou do zámku na 
oběd. 
 

POZOR! 
Obědová pauza má 45 minut. Vzhledem k omezené kapacitě parkovacích místa a kapacitě zámku 
prosím všechny účastníky o následující: 
 
- neprodlužujte bezdůvodně konzumaci oběda (polévka + hlavní jídlo)  
- v případě požadavku na kávu či nápoje mimo naše menu využijte restauraci v přízemí hotelu 
- myslete na časovou rezervu pro přesun na parkoviště a výjezd z parkoviště a včasný příjezd do TC! 
 
  



 

Cílová místa 
PÁTEK / Pustevny 
 
Podvečerní výjezd na Pustevny završí páteční etapu MWC. Jedná se místo mimořádného kulturního 
významu s řadou památek. Díky vstřícnosti Policie a obcí jsme vyjednali vjezd před Jurkovičovy stavby 
- Maměnku a především Libušín, kde je naplánováno krátké občerstvení. S ohledem na přísnou 
regulaci ze stran úřadů prosíme posádky o následující: 
 
- platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ parkovat na travnaté ploše před Libušínem 
- neparkujte na zpevněné ploše v prostoru půjčovny koloběžek 
- dbejte pokynů pořadatelů 
- parkujte pouze po nezbytně nutnou dobu - občerstvení a případné pořízení fotek 
- uvolněte místo k parkování posádkám, jedoucím za vámi 
 
SOBOTA / Rožnov pod Radhoštěm, Skanzen 
 
Tečku za druhým ročníkem MWC udělá, stejně jako v loňském roce, průjezd areálem Dřevěného 
městečka v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o národní kulturní památku mimořádného významu. 
Účastníci prvního ročníku potvrdí, že prostor ve Skanzenu je velmi omezený. Proto i tady apelujeme: 
 
- nezdržujte se ve Skanzenu na delší dobu a umožněte prostor také posádkám, přijíždějícím za vámi 
- pro delší zastávku zaparkujte vozidlo mimo areál  
- nenajíždějte na trávník mimo obslužné komunikace – v trávnících je zavlažovací zařízení, jehož 
poškození by si vyžádalo nákladnou opravu! 
 
  



 

Technické info 
 
Dopravní omezení 
Třebaže jsme při vytyčování trati konzultovali jednotlivé verze s dotčenými orgány, všem dopravním 
omezením se nám vyhnout nepodařilo. Na trati jsou podle aktuálních informací dvě světelná zařízení  
 
– před obcí Bílá, závěr páteční etapy, čekací doba cca. 2 minuty 
- v obci Držková, odpolední sekce 2. etapy, čekací doba cca. 2 minuty 
 
Úkapy 
Bolest každé akce historiků. Bez ohledu na stav vozu obdrží každá posádka při prezenci 1 ks 
kartonové podložky, speciálně upravené pro snadný transport. Mějte na paměti, že se velmi často 
pohybujete v chráněných oblastech a v místech kulturních památek. Zodpovědnost za znečištění je 
na každé posádce. 
 

- buďte ohleduplní a používejte kartonové podložky při zastávkách 
 
Bude-li zjištěno závažné znečištění způsobené nedbalostí (neumístěním podložky), bude případná 
škoda uplatňována na viníkovi. 
 
 

Podrobný časový harmonogram a seznam přihlášených posádek včetně startovních čísel najdete na 
www.mwc.cz. 
 
KONTAKT 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte hlavního pořadatele Romana Fluxu telefonicky na čísle 
603 809 855, nebo na e-mailové adrese fluxa@inua.cz. 

http://www.mwc.cz/
mailto:fluxa@inua.cz

