
1 
 

 
 

 

Autoklub Mělník z. s. 

 
 
 
 
 
 

Z V L Á Š T N Í     U S T A N O V E N Í 
 
  

„101 let motorsportu“ 

27.5.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

Obsah 
1. Oznámení .......................................................................................................................................3 

2. Sídlo a kontakty pořadatele .............................................................................................................3 

3. Trať .................................................................................................................................................3 

4. Servisní zóna ...................................................................................................................................3 

5. Rozdělení vozidel do kategorií .........................................................................................................4 

6. Počet startujících ............................................................................................................................4 

7. Přihláška a vklad..............................................................................................................................5 

8. Administrativní a technická přejímka...............................................................................................5 

9. Pojištění ..........................................................................................................................................6 

10. Formát jízd ....................................................................................................................................6 

11. Příjezd na start, start, cíl  a příjezd na nám. Karla IV. ......................................................................7 

12. Seznamovací jízdy .........................................................................................................................7 

12. Slavnostní zahájení ........................................................................................................................8 

13. Ceny ..............................................................................................................................................8 

Příloha 1 - Mapa tratě .........................................................................................................................9 

Příloha 2 – Časový harmonogram „RALLY“ ........................................................................................ 10 

Příloha 3 – Časový harmonogram „MOTO“ ....................................................................................... 11 

Příloha 4 – Přehled důležitých termínů .............................................................................................. 12 

 

 
  
Činovníci:  
 
Ředitel:    Libor Horák 
Zástupce ředitele:   Karel Horčík  
Vedoucí SZ:    Vojtěch Masojídek 
Vedoucí tratě:   Vlastimil Kvis 
Startér:    Karel Horčík  
Administrativní přejímky: Kateřina Kalfiřtová 
Technický komisař Rally:  Jiří Mika 
Technický komisař Moto: Antonín Labík 
Hlavní lékař:    TBA  
 



3 
 

1. Oznámení  

Autoklub Mělník z. s. pořádá dne 27.5.2023 demonstrační jízdy (přehlídky) 
historických závodních motocyklů a sidecar a dále historických i soudobých 
závodních automobilů po uzavřené trati bez měření časů průjezdu.  

Účelem těchto demonstračních jízd je předvést a ukázat široké veřejnosti 
tato vozidla. Demonstrační jízdy nemohou být zaměněny za rychlostní závody 
(např. soutěže), kde je hlavním cílem jízda na čas. 

2. Sídlo a kontakty pořadatele  

Autoklub Mělník z. s. 
Na Oboře 879/9 
276 01 Mělník  

Email: horak.rallysport@gmail.com 
Datová schránka ID: 9v2k9wg  
Tel.: 777 295 761 
Web: www.autoklubmelnik.cz 
 
3. Trať  

„Moto“ 
▪ Délka tratě: 4320 m  
▪ Povrch tratě: 100 % asfalt 

„Rally“ 
▪ Délka tratě: 5950 m  
▪ Povrch tratě: 75 % asfalt, 25 % nezpevněný povrch 

Šířka tratě: 4 až 12 m  
Převýšení: 59 m   
Na trati budou z bezpečnostních důvodů umístěny 4 zpomalovací retardéry. 
Retardéry budou ze sešroubovaných pneumatik. 
 
4. Servisní zóna  

Servisní zóna (dále jen SZ) se nachází v areálu Technických služeb města 
Mělníka, příspěvková organizace na adrese: 

Plavební 735/10 
276 01 Mělník 

GPS: 50.3570789N, 14.4683411E 

SZ je přístupná veřejnosti a bude po oba dny střežena bezpečnostní agenturou, 
včetně nočních hodin.  

mailto:horak.rallysport@gmail.com
http://www.autoklubmelnik.cz/
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Příjezd do SZ bude umožněn účastníkům v pátek 26.5.2023 od 16:00 hod. 
V době příjezdu bude mj. probíhat příprava tratě pro demonstrační jízdy. 
Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti a pokynů pořadatele.  
V SZ platí noční klid a zároveň je zakázáno startovat vozidla účastnící se této 
akce v pátek od 20:00 hod. do soboty 7:30 hod. 

Udržujte, prosím, pořádek! Použití absorpční rohože nebo plachty pod účastnící 
se vozidla je v prostorách SZ povinné.  

Každému účastníkovu demonstrační jízdy bude přiděleno místo v SZ a není 
možné samovolně toto místo měnit. V SZ budou umístěny mobilní WC.  
 

5. Rozdělení vozidel do kategorií  

• Kat. „Moto“ – historické závodní motocykly vč. sidecar, max. do roku 
výroby 1990 a historické nebo soudobé závodní automobily bez 
registračních značek (dále také jen automobily bez RZ), např. kopcové 
nebo okruhové. 

• Kat. „Rally“ - pouze historické nebo soudobé závodní automobily 
s registrační značkou (dále také jen automobily s RZ), platnou STK 
(případně testování u vozidel zapsaných v registru historických 
a sportovních vozidel) a povinné ručení. 

 
6. Počet startujících  

• v kategorii „Moto“ je maximální počet startujících stanoven na 30 
historických závodních motocyklů, 5 sidecar a 10 automobilů bez RZ,  

• v kategorii „Rally“ je maximální počet startujících stanoven na 40 
automobilů s RZ. 

 
V případě většího počtu přihlášených v jednotlivých kategoriích je pořadatel 
oprávněn vybrat si z přihlášených vozidel dle vlastních kritérií. 
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7. Přihláška a vklad  

Přihláška musí být podána zájemcem o účast na oficiálním formuláři 
pořadatele, který je ke stažení na webových stránkách www.autoklub.cz, 
v sekci 101 let 2023. Přihláška musí být řádně vyplněná (informace 
o spolujezdci mohou být doplněny při administrativní přejímce) a odeslaná 
elektronicky na e-mailovou adresu: horak.rallysport@gmail.com, 
a to nejpozději do 30.4.2023, 23:59 hod. 

Podpis přihlášky bude proveden zájemcem o účast osobně při administrativní 
přejímce. V případě účasti spolujezdce v automobilu (i více spolujezdců, 
kteří mohou být v jednotlivých jízdách střídání) je nutné rovněž osobně 
podepsat řádně vyplněnou přihlášku při administrativní přejímce. 

Rozhodnutí o přijetí či odmítnutí přihlášky provede pořadatel na základě svých 
kritérií a oznámí ho nejpozději do 8.5.2023, 23:59 hod. Po potvrzení přijetí 
přihlášky zájemce o účast uhradí celou částku vkladu bankovním převodem 
na účet pořadatele č.: 298417246/0300, a to nejpozději do 15.5.2023. 
Za datum zaplacení bude považováno datum připsání vkladu na účet 
pořadatele. Pozdější termín nebude akceptován a přihláška bude odmítnuta. 
Variabilní symbol bude uveden v rozhodnutí o přijetí přihlášky. 

Vklad pro vozidla kategorie „Moto“ je stanoven na 1.500 Kč, pro kategorii 
„Rally“ je stanoven na 3.500 Kč.  

Zájemcům o účast bude vrácen vklad v plné výši pouze v případě zrušení této 
akce. Část vkladu (minimálně 50 %) bude vrácena zájemcům o účast, 
kteří se z důvodu vyšší moci nemohli dostavit a řádně se omluvili do zahájení 
administrativní přejímky. Zájemcům o účast, kteří se bez řádné omluvy na akci 
nedostaví, vklad propadne. 

Vklad (nebo jeho část) bude vrácen do jednoho měsíce po konání akce. 
  
8. Administrativní a technická přejímka  

Žádný účastník s vozidlem kategorií Moto i Rally nesmí vyjet na trať, 
pokud neprošel administrativní a technickou přejímkou.  

• Administrativní přejímky se konají v pátek 26.5.2023 od 16:00 hod. 
do 21:00 hod. a v sobotu 27.5.2023 od 6:30 hod. do 7:30 hod. 
v prostorách SZ. 

Každý účastník je povinen na administrativní přejímce předložit platný 
řidičský průkaz. Účastník kategorie „Rally“ navíc předloží doklad 
o zákonném pojištění a doklad o registraci vozidla, případně průkaz 
historického nebo sportovního vozidla. 

http://www.autoklub.cz/
mailto:horak.rallysport@gmail.com
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• Technické přejímky pro obě kategorie se konají v pátek 26.5.2023 od 17:00 
hod. do 21:00 hod. a v sobotu 27.5.2023 od 6:30 hod. do 7:30 hod. 

Technická přejímka pro kategorii „Moto“ (mimo automobilů bez RZ) bude 
provedena tech. komisařem u výjezdu z areálu Technických služeb města 
Mělníka. Účastník je povinen se dostavit ke kontrole s vozidlem a přilbou. 

Technická přejímka pro kategorii „Rally“ (vč. automobilů bez RZ) bude 
provedena tech. komisařem individuálně na přiděleném parkovacím místě 
účastníka. Kontrolován bude technický stav vozidel vč. sedaček, pásů 
a přileb. 

Doporučený příjezd účastníků akce je v pátek 26.5.2023.  
 

9. Pojištění  

Pořadatel uzavřel prostřednictvím společnosti PLATINUM Consulting, s. r. o. 
pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti pořadatele za škodu způsobenou 
jinému v souvislosti s pořádáním demonstračních jízd až do výše 10 000 000 Kč. 
Součástí této pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti účastníků  za škodu 
způsobenou při akci jinému, a to účastníkem nebo provozem jeho vozidla. 
Pojištění se nevztahuje na újmy způsobené ostatním účastníkům akce (účastníci 
nemohou být navzájem považování za třetí osobu). Limit pojistného plnění na 
jednoho účastníka akce činí 10 000 000 Kč na pojistnou událost s integrální 
franšízou 5 000 Kč, tzn., že škody do 5 000 Kč nebudou hrazeny a škody nad 
tento limit budou hrazeny v plné výši (bez spoluúčasti pojištěného). Pojistné je 
součástí vkladu. 

Každý účastník kategorie „Rally“ musí mít platný doklad o zákonném pojištění 
odpovědnosti za vozidlo. 

Účastníci jsou povinny nejpozději do ukončení akce oznámit pořadateli škodu 
způsobenou jejich vozidlem na uzavřené trati. 

Sériová vozidla účastníků, s kterými se seznamují s tratí, nejsou kryta pojištěním 
této akce a jedou vždy na vlastní odpovědnost. 

Pořadatel důrazně doporučuje všem účastníkům akce (jezdec i spolujezdec) 
sjednat si své osobní úrazové pojištění pro sportovní účely. 

 
10. Formát jízd  

„Moto“ -  startují ze startu označeném jako Start „Moto“, a to jednotlivě 
podle určeného startovního pořadí pořadatelem, v intervalu 30 s 
(motocykly a sidecar) a 1 min. (automobily bez RZ), na znamení 
startéra. Čas jízdy se neměří. 
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„Rally“ -  startují ze startu označeném jako Start „Rally“, a to jednotlivě 
podle určeného startovního pořadí pořadatelem, v intervalu 
1 min., na znamení startéra. Čas jízdy se neměří. 

Stanovené intervaly mezi vozidly mohou být z rozhodnutí pořadatele kdykoliv 
změněny. Rozsah změny účastníkům oznámí startér nebo ředitel. 

Účastníci kategorie „Moto“ absolvují 2 jízdy a účastníci kategorie „Rally“ 
absolvují 4 jízdy dle harmonogramu této akce. 

Na trati je z bezpečnostních důvodů zakázáno dělat tzv. smyková kolečka, 
s výjimkou všech automobilů (bez RZ i s RZ), a to pouze na místě označeném 
jako DM3.  

Účastníkovi, který tento zákaz poruší, nebude umožněn start do další 
demonstrační jízdy a bude vyloučen. 

 
11. Příjezd na start, start, cíl  a příjezd na nám. Karla IV. 

Kategorie „Moto“ najíždí na start ze SZ v protisměru tratě za zavádějícím 
vozidlem pořadatele. Kategorie „Rally“ najíždí na start dle vydaného itineráře. 

Po příjezdu ke startu demonstrační jízdy, v čase – 5 sekund před startem, 
bude startérem zvednuta vlajka do vodorovné polohy a v okamžiku startu 
ji mávne vzhůru. 

Cíl bude signalizován máváním šachovnicovou vlajkou. Po jeho projetí musí 
všichni účastníci zpomalit a pokračovat v jízdě minimální rychlostí ulicí K Mostu, 
J. Seiferta směrem na náměstí Karla IV., případně dle pokynů pořadatele.  

 
12. Seznamovací jízdy  

Pro obě kategorie (Moto i Rally) jsou Účastníkům umožněny seznamovací jízdy 
s tratí, a to v pátek 26.5.2023 od 18:00 hod. do 20:00 hod. za běžného 
silničního provozu a na vlastní odpovědnost. 

Seznámení s tratí je možné pouze se sériovými vozidly tak, jak jsou nabízeny 
veřejnosti k prodeji. Tato vozidla musí být pojištěna tak, jak vyžaduje zákon. 
Pořadatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost. Povoleny jsou 
maximálně 3 průjezdy tratě během seznamování s tratí. Průběh seznamovacích 
jízd může být kontrolován příslušníky Policie ČR a dalšími činovníky určenými 
ředitelem či zástupcem ředitele této akce. 

Bližší informace o seznamovacích jízdách obdrží účastníci při administrativní 
přejímce.  
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Dále pořadatel umožní seznamovací jízdu s tratí pro kategorii „Moto“ (jízda 
pouze s vozidlem zařazeným do této kategorie) v sobotu 27.5.2023 v 8:00 hod., 
a to za zavádějícím vozidlem pořadatele. 

 
12. Slavnostní zahájení  

Není organizováno 

 
13. Ceny  

Každý účastník akce obdrží pamětní plaketu. 
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Příloha 1 - Mapa tratě  
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Příloha 2 – Časový harmonogram „RALLY“ 
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Příloha 3 – Časový harmonogram „MOTO“ 
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Příloha 4 – Přehled důležitých termínů 

 

 
 


