
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZICE 
CELOREPUBLIKOVÉ DOPRAVNÍ SOUTĚŽE 

15. - 16. 5. 2019  

HRADEC KRÁLOVÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ORGANIZACE CELOSTÁTNÍ DOPRAVNÍ SOUTĚŽE 

 

➢ Termín soutěže: 15.  - 16. května 2019 
                            

➢ Místo konání: 15. 5. 2019 - SOŠ a SOU, Vocelova 1338/2, Hradec Králové  
                                        16. 5. 2019 - Dopravní výcvikové centrum S-drive Hradec Králové   
 

➢ Pořadatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, 
Vocelova 1338       

                  
➢ Účast na soutěži: Soutěží čtyřčlenná družstva. Každý kraj reprezentuje jedno družstvo 

složené z žáků 3.ročníků oboru vzdělání mechanik opravář motorových vozidel, 
autoelektrikář, dopravní prostředky nebo autotronik. Soutěžící nesmí být v den 
konání soutěže mladší 18 let a starší 20 let (nesmí v den konání soutěže přesáhnout 
věkovou hranici 21 let). Soutěžící musí být po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky 
k získání řidičského oprávnění skupiny B + C. Při prezenci musí soutěžící doložit buď 
platný řidičský průkaz nebo kopii protokolu o vykonaní závěrečné zkoušky vydanou 
příslušným odborem dopravy. Soutěžící se může zúčastnit této soutěže pouze 
jednou! Každé družstvo musí mít zajištěn pedagogický doprovod.  

 

➢ Vybavení soutěžících: pevná sportovní obuv, pracovní oděv, ochranná přilba. Plavky 
na doprovodný program. Za bezpečnost účastníků v průběhu soutěže odpovídá 
pořadatel. V ostatním čase pedagogický doprovod.  

 

➢ Doprava: náklady na dopravu soutěžního družstva a pedagogického doprovodu hradí 
vysílající škola.  

 

➢ Ubytování: zajištěno na Domově mládeže SOŠ a SOU 
 

➢ Stravování: zajištěno ve školní jídelně SOŠ a SOU a v dopravně-výcvikovém centru  
 

➢ Startovné: 2 500,- Kč za soutěžícího, tj.  10 000,-Kč /družstvo 
 

➢ Pojištění soutěžících: pojištění soutěžících proti úrazu zabezpečuje vysílající škola 
 

➢ Termín pro závazné potvrzení účasti: nejpozději do středy 24. 4. 2019! 

             Do tohoto termínu zašlete řádně vyplněnou závaznou přihlášku na e-mailovou    

             adresu: automobileum@vocelova.cz      

 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE 

 

 

15. 5. 2019 - středa  
 

10.00 - 10.45     příjezd, registrace a ubytování soutěžících a pedagogického doprovodu  
10.45 - 11.00     slavnostní zahájení, losování čísel družstev a organizační pokyny  
11.00 - 11.25     oběd ve školní jídelně 
12.15 - 14.00     soutěžní disciplíny č. 1 a č. 2 - odborné učebny v areálu SOŠ a SOU 
14.15 - 14.30     odjezd na doprovodný program do Digitálního planetária  
15.00 - 16.30     Digitální planetárium-program „Exkurze na hvězdárně“   
17.00 - 17.30     večeře ve školní jídelně 
18.00 - 21.00     doprovodný program-Plavecký bazén a Aquacentrum, prohlídka města  
 
 
 
16. 5. 2019 - čtvrtek 
 

  6.30 -   7.15    snídaně a předání pokojů  
  7.20 -   7.50    přesun do Dopravního výcvikového centra po vlastní ose 
  7.50 -   8.00    nástup soutěžících v show roomu Dopravního výcvikového centra  
  8.15 - 15.00    soutěžní disciplíny č. 3 - č. 9 
                           raut pro pozvané hosty 
                           občerstvení a oběd v průběhu soutěže v dohodnutých intervalech  
15.00 - 15.45   slavnostní vyhlášení výsledků  
15.45 - 16.00   ukončení soutěže a odjezd  

 

 

➢ Upozornění: v časovém harmonogramu soutěže a doprovodného programu mohou 
nastat změny, které budou včas upřesněny! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY 
 

 

Soutěžní disciplína č. 1 - TEST Z PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU 

➢ ÚKOL: prověření znalostí soutěžících z pravidel silničního provozu, techniky a základů 

první pomoci 

➢ POPIS: každý soutěžící obdrží vytištěnou variantu testu s pětadvaceti zkušebními 

otázkami 

➢ LIMIT: maximálně 1 800 sekund (30 minut) 

➢ HODNOCENÍ: každá chybná odpověď penalizace 30 sekund 

Disciplína je započítána do soutěže jednotlivců i družstev! 

 

 

Soutěžní disciplína č. 2 - POZNÁVACÍ SOUTĚŽ 

➢ ÚKOL: prověření znalostí soutěžících z praktické údržby vozidla  
➢ POPIS: každý soutěžící bude mít za úkol správně určit několik vzorků provozních 

kapalin a zodpovědět několik otázek 
➢ LIMIT: 30 sekund na každý vzorek a otázku 
➢ HODNOCENÍ: každá chybná odpověď penalizace 10 sekund, nedodržení limitu 

penalizace 20 sekund  

Disciplína je započítána do soutěže jednotlivců i družstev! 

 

 

Soutěžní disciplína č. 3 - VÝMĚNA KOL NA OSOBNÍM AUTOMOBILU 

➢ ÚKOL: prověření manuální zručnosti a schopnosti, koordinace soutěžících při 

demontáži a montáži čtyř kol osobního automobilu 

➢ POPIS: na povel startéra družstvo doběhne k automobilu, u něhož bude připravena 

náhradní sada kol, potřebné nářadí a nástroje. Po provedené výměně všech kol, 

včetně dotažení momentovým klíčem, soutěžící vrátí nářadí, nástroje a sady kol na 

původní místo. Disciplína je ukončena doběhnutím družstva zpět na místo startu. Čas 

přestává být měřen po doběhnutí posledního soutěžícího. 

➢ LIMIT: není stanoven 

➢ HODNOCENÍ: dosažený čas   

Disciplína je započítána do soutěže družstev! 

 

 

 



 
 

 

 

      Soutěžní disciplína č. 4 - OVLÁDÁNÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU  

                                                                         V NÍZKÉ RYCHLOSTI 
 

➢ ÚKOL: prověření týmové spolupráce družstva, fyzických dispozic a schopnosti ovládat 

vozidlo v nízké rychlosti 

➢ POPIS: na povel startéra vyběhne družstvo k nastartovanému vozidlu. Bez použití 

motoru k jízdě vytlačí družstvo (řidič + ostatní tlačí) vozidlo z vyznačeného místa a 

projede pozadu tímto vozidlem vyznačenou trasu a zaparkuje vozidlo zpět do 

vyznačeného místa.  Po zastavení vozidla na vymezeném místě musí družstvo 

doběhnout k cílové metě. Čas přestává být měřen po doběhnutí posledního 

soutěžícího. 

➢ LIMIT: není stanoven 

➢ HODNOCENÍ: dosažený čas + penalizace. Za každý dotyk s vyznačením trasy 

penalizace 10 sekund.  Vyjetí mimo asfaltovou plochu penalizace 30 sekund.   

Disciplína je započítána do soutěže družstev! 

 

 

      Soutěžní disciplína č. 5 – OVLÁDÁNÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU  

                                                                        KLUZNÁ PLOCHA 
 

➢ ÚKOL: prověření řidičských dovedností a schopností soutěžících v ovládání osobního 

automobilu s manuální převodovkou za podmínek snížené přilnavosti pneumatik 

➢ POPIS: na povel startéra soutěžící projede vytyčenou trasu na kombinaci suché 

a kluzné plochy a na konci zabrzdí vozidlo na přesnost 

➢ LIMIT: maximálně 240 sekund na jednoho soutěžícího. Po překročení tohoto 

časového limitu bude soutěžní úkol ukončen a soutěžící bude k limitu penalizován 

300 sekundami 

➢ HODNOCENÍ: dosažený čas + penalizace.  Za každý dotyk kužele 

penalizace  10   sekund.  Za opuštění plochy dvěma koly penalizace 60 sekund. 

Za  opuštění čtyřmi koly penalizace 120 sekund. Za přejetí nebo nedojetí místa 

stanoveného k zastavení bude za každých započatých 20 cm započteno k výslednému 

času 30 sekund (pro měření je rozhodující střed předního nárazníku). Nedojetí 

k cílové čáře o méně než 20 cm není penalizováno. Disciplína je započítána 

do  soutěže jednotlivců i družstev!  

 

 

 



 
 

 

 

Soutěžní disciplína č. 6 - OVLÁDÁNÍ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU    

➢ ÚKOL: prověření řidičských dovedností a schopností soutěžících v ovládání 

nákladního automobilu 

➢ POPIS: na povel startéra soutěžící projede vytyčenou trasu popředu, zastaví levým 

předním kolem ve vyznačeném čtverci. Následně projede vyznačenou trasu pozadu 

a  zaparkuje ve vyznačeném prostoru. 

➢ LIMIT: maximálně 240 sekund na jednoho soutěžícího. Po překročení tohoto 

časového limitu bude soutěžní úkol ukončen a soutěžící bude k limitu penalizován 

300 sekundami. 

➢ HODNOCENÍ: dosažený čas + penalizace.  Za každý dotyk kužele 10 sekund.  

Za  opuštění plochy dvěma koly penalizace 60 sekund. Za opuštění čtyřmi koly 

penalizace 120 sekund. Za zastavení levým předním kolem mimo vyznačený čtverec 

penalizace 30 sekund.  

Disciplína je započítána do soutěže jednotlivců i družstev! 

 

 

      Soutěžní disciplína č. 7 - OVLÁDÁNÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU   

                                                                        PRŮJEZD ZATÁČKOU 
 

➢ ÚKOL: prověření řidičských dovedností a schopností soutěžících v ovládání osobního 

automobilu s automatickou převodovkou v průjezdu zatáčkou 

➢ POPIS: na povel startéra soutěžící projede dvě kola ve vytyčené trase 

na  kombinované suché a kluzné ploše a na konci zabrzdí na přesnost 

➢ LIMIT: maximálně 240 sekund na jednoho soutěžícího. Po překročení tohoto 

časového limitu bude soutěžní úkol ukončen a soutěžící bude k limitu penalizován 

300 sekundami. 

➢ HODNOCENÍ: dosažený čas + penalizace.  Za každý dotyk kužele penalizace 

10  sekund.  Za opuštění plochy dvěma koly penalizace 60 sekund. Za opuštění čtyřmi 

koly penalizace 120 sekund. Za nedodržení počtu kol penalizace 300 sekund. Za 

přejetí nebo nedojetí místa stanoveného k zastavení bude za každých započatých 20 

cm započteno k výslednému času 30 sekund (pro měření je rozhodující střed 

předního nárazníku). Nedojetí k cílové čáře o méně než  

20 cm není penalizováno.  

Disciplína je započítána do soutěže jednotlivců i družstev!  

 

 

 

 



 
 

 

 

 
     Soutěžní disciplína č. 8 - OVLÁDÁNÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU   

                                                                PODÉLNÉ PARKOVÁNÍ 
 

➢ ÚKOL: prověření řidičských dovedností a schopností soutěžících v ovládání osobního 

automobilu s manuální převodovkou při podélném parkování 

➢ POPIS: na povel startéra soutěžící vyběhne k automobilu a zaparkuje vozidlo 

do  vyznačeného stání  

➢ LIMIT: maximálně 180 sekund na jednoho soutěžícího. Po překročení tohoto 

časového limitu bude soutěžní úkol ukončen a soutěžící bude k limitu penalizován 

300 sekundami. 

➢ HODNOCENÍ: dosažený čas + penalizace.  Za každý dotyk s vyznačením trasy 

penalizace 20 sekund.  

Disciplína je započítána do soutěže jednotlivců i družstev!  

 

 

     Soutěžní disciplína č. 9 - OVLÁDÁNÍ JEDNOSTOPÉHO VOZIDLA 

                                                                       KOLOBĚŽKY 
 

➢ ÚKOL: prověření fyzické zdatnosti soutěžících 

➢ POPIS: na povel startéra soutěžící projede vyznačenou trasu s výškovým převýšením 

➢ LIMIT: maximálně 240 sekund na jednoho soutěžícího.  Po překročení tohoto 

časového limitu bude soutěžní úkol ukončen a soutěžící bude k limitu penalizován 

600 sekundami. 

➢ HODNOCENÍ: čas, penalizace + 10 sekund za každý dotyk s vyznačením trasy  

Disciplína je započítána do soutěže jednotlivců i družstev!  

➢ POZNÁMKA: soutěžící musí použít ochranné pomůcky (helmu, rukavice). Ochranné 

pomůcky může mít soutěžící vlastní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH DISCIPLÍN 

Za průběh a hodnocení celostátní soutěže zodpovídá komise ve složení ředitel soutěže, 

hlavní rozhodčí, rozhodčí jednotlivých stanovišť. Výsledky celostátní soutěže budou vydány 

v podobě výsledkové listiny.  

➢ Bodování: všechny disciplíny jsou bodovány a započítávány do soutěže družstev. 

Do  soutěže jednotlivců nejsou započítávány disciplíny č. 3 a č. 4. Dosažené časy jsou 

přepočítávány do desítkové soustavy. 

➢ O pořadí rozhoduje: 
1. počet dosažených bodů  
2. v případě rovnosti počtu dosažených bodů v soutěži jednotlivců lepší bodový zisk  
     v disciplíně č. 6 
3. v případě rovnosti počtu dosažených bodů v soutěži družstev lepší bodový zisk  
     v disciplíně č. 3 

 
➢ Diskvalifikace: za porušení bezpečnostních opatření nebo neuposlechnutí pokynů 

pořadatelů a rozhodčích 

➢ Protesty: mohou být podány pouze písemně prostřednictvím pedagogického 
doprovodu řediteli soutěže s vkladem 500,- Kč, a to nejpozději do 60 minut 
po  skončení soutěžní disciplíny.  
O jeho uznání či zamítnutí rozhoduje komise. Ředitel soutěže musí vydat rozhodnutí 
o  uznání či zamítnutí protestu před vyhlášením výsledků. Proti rozhodnutí komise již 
není odvolání. 

 
➢ Vyhlášení výsledků: celé soutěže včetně předání věcných cen provede pořadatel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

FINANCOVÁNÍ 
 

Náklady včetně startovného budou pořadatelem fakturovány. Objednávky zasílejte 
emailem do pátku 10. 5. 2019, popřípadě budou vybrány při prezenci (zodpovídá vedoucí 
krajského družstva) 

1. Ze startovného ve výši 2 500,- Kč na jednoho soutěžícího bude hrazena část nájmu za 
autodrom, pohonné hmoty, doprovodný program.  

2. Náklady za ubytování a stravování budou jednotlivým krajským školám vyúčtovány 
dle skutečnosti. 

 
 

 
 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Před zahájením soutěže při registraci předloží soutěžící platný řidičský průkaz  skupin 
B  a C nebo kopii protokolu o vykonaní závěrečné zkoušky vydanou příslušným 
odborem dopravy. 

2. Za bezpečnost a chování žáka mimo soutěž odpovídá příslušný pedagogický doprovod  
3. Soutěžící budou před zahájením soutěže seznámeni s provozním řádem dopravního 

výcvikového centra S-drive a bezpečnostními pravidly v rámci soutěže. 
4. Přihlášením do soutěže účastníci souhlasí s použitím osobních údajů, fotografií 

a videonahrávek k účelům organizace a propagace soutěže. Osobní údaje bude 
pořadatel zpracovávat dle GDPR. 

5. Pořadatel si vyhrazuje právo pro případ, že se nepřihlásí do soutěže družstva 
reprezentující jednotlivé kraje doplnit  do celkového počtu 14 družstvem vlastním. 

6. Kontakt na pořadatele 1/ e-mail: automobileum@vocelova.cz 
                                                   2/ telefon: Ing. Lukáš Nepokoj; ředitel SOŠ a SOU - 601 576 883   
                                                                       p. Pavel Půhoný; ředitel soutěže - 601 576 882 
                                                                       Bc. Ladislav Papšík; hlavní rozhodčí - 774 742 177 

                 

 

 

Zpracoval: řídící tým organizátora a vyhlašovatele soutěže Automobileum 2019 

V Hradci Králové dne: 3. 1. 2019 

 

mailto:automobileum@vocelova.cz

