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Cílová skupina: Žáci 3. ročníku oborů mechanik opravář motorových vozidel, 
autoelektrikář, dopravní prostředky, autotronik. 
Žáci musí být držiteli řidičského oprávnění skupiny B, příp. ovládat 
řízení automobilu do 3,5 t.  
V době konání soutěže nesmí žák dovršit věk 21 let.  

Účast škol:   SŠ André Citroëna Boskovice 
ISŠ automobilní Brno 
SŠ automobilní Kyjov 
SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov 
ISŠ Slavkov u Brna 
SŠ a ZŠ Tišnov 
SOU a SOŠ SČMSD Znojmo (Přímětická) 

Počet účastníků:  2 žáci z každé výše uvedené školy 

Datum konání:  pátek 6. 5. 2022 

Místo konání:   areál odborného výcviku SŠ a ZŠ Tišnov, Za Mlýnem 1898 

Časový harmonogram: 8.00 – 9.00 prezence účastníků,  
příprava disciplín na venkovní ploše 

    9.00 – 9.30 zahájení, vysvětlení disciplín 
    9.30 – 11.00 soutěžní disciplíny 1 až 6 
    11.15 – 11.30 vyhodnocení soutěže 
    12.00  předpokládané ukončení 

Vybavení soutěžících: Pracovní oděv, sportovní obuv, občanský průkaz, řidičský průkaz 
(pokud je soutěžící držitelem), karta pojištěnce. 

Hlavní rozhodčí:  bude určen nejpozději měsíc před konáním soutěže. 

Rozhodčí: Každá škola deleguje 2 pedagogické pracovníky jako rozhodčí. 

Hodnocení soutěže: U každé soutěžní disciplíny je posuzován čas a správnost prováděných 
úkonů každého jednotlivce. Součet času a případných penalizací určí 
pořadí soutěžících v každé disciplíně. Dle pořadí v dané disciplíně 
obdrží soutěžící níže uvedený počet bodů: 
 
1. místo 17 bodů 
2. místo 13 bodů 
3. místo 10 bodů 
4. místo  8 bodů 
5. místo 7 bodů 
6. místo 6 bodů 

 
7. místo 5 bodů 
8. místo 4 body 
9. místo 3 body 
10. místo 2 body 
11. místo 1 bod 
12. místo  0 bodů 

Pokud se soutěžící vzdá nebo odmítne plnit zadání soutěžní disciplíny 
nebo překročí maximální časový limit pro splnění dané disciplíny, 
obdrží vždy 0 bodů. 

Celkové pořadí v soutěži určí součet dosažených bodů v jednotlivých 
disciplínách.  

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodují další kritéria v tomto 
pořadí: 

1. vzájemný poměr umístění v jednotlivých disciplínách 
2. vyšší počet lepších umístění. 
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Výsledky soutěže: Výsledky soutěže budou po vyhodnocení předány zástupcům škol. 
Protest přijímá hlavní rozhodčí do 15 min. po skončení poslední 
disciplíny. O jeho uznání nebo zamítnutí rozhoduje komise složená 
z rozhodčích příslušného stanoviště a hlavního rozhodčího. 

Ceny pro účastníky: Každá škola dodá nejpozději v den soutěže věcné ceny v celkové 
hodnotě 1.000,-Kč. 

Celostátní kolo: Termín 16. a 17. 5. 2022. Do celostátního kola soutěže Automobileum 
postoupí 4 nejlépe umístění žáci splňující kritéria celostátního kola. 

Startovné: Každá zúčastněná škola uhradí pořadateli (SŠ a ZŠ Tišnov) startovné 
ve výši 1.000,-Kč. Z této částky budou hrazeny náklady na oběd a 
občerstvení pro všechny soutěžící i pedagogický doprovod. Startovné 
bude pořadatelem vybíráno na místě v hotovosti. 

Zajištění vybavení: Zúčastněné školy s sebou přivezou vybavení potřebné pro realizaci 
konkrétní disciplíny, kterou zajišťují (viz popis disciplín) a stopky. 

Přihlášky: Přihlášku s požadovanými údaji zašlete do 15. 4. 2022 na e-mail: 
alexa@skolatisnov.cz . 

 

Kontaktní údaje: 

 

Škola Jméno Telefon E-mail 

Boskovice Pavel Veselý 731 469 420 veselypv@seznam.cz 

Brno Pavel Sedmík 774 417 425 pa.sedmik@seznam.cz 

 Petr Chvílíček 777 295 811 petr.chvilicek@issabrno.cz 

Kyjov Josef Karafiát 731 168 731 josefkarafiat@seznam.cz 

Moravský Krumlov Pavel Bugner 739 570 608 bugner@ssmk.eu 

Slavkov Mirek Otáhal 723 830 541 otahal@iss-slavkov.eu 

Tišnov František Alexa 727 984 523 alexa@skolatisnov.cz 

Znojmo Karel Doležal 730 191 110 karel.dolezal@sousoszn.cz 

 Vladimír Najda 606 264 133 vladimir.najda@gmail.com 

 
  

mailto:alexa@skolatisnov.cz
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE 

AUTOMOBILEUM 2022 
 
Název školy 

 

 
Sídlo školy  

  

 
IČ/DIČ 

 

 
Jméno a příjmení kontaktní osoby 

 

 
Telefon a e-mail kontaktní osoby 

 

 
Soutěžící       

 Jméno a příjmení Datum narození 

1.   

2.   

 
Pedagogický doprovod - rozhodčí       

 Jméno a příjmení 

1.  

2.  

 
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 15. 4. 2022 na e-mail: alexa@skolatisnov.cz . 

mailto:alexa@skolatisnov.cz
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1. Vědomostní test 
 
Soutěžní disciplínu zajišťuje: SŠ a ZŠ Tišnov ZAJISTÍ 2x PC 
 
Detailní popis soutěžní disciplíny:  
 

 oba soutěžící z daného družstva plní disciplínu současně 

 soutěžící odpovídá na PC na náhodně vygenerovaný test pro získání řidičského 
oprávnění sk. B 

 čas je měřen od povelu START, ukončení testu hlásí soutěžící slovem HOTOVO 

 úkol je třeba splnit v maximálním časovém limitu 10 minut 

 penalizované nedostatky: 
o každá nesprávná nebo žádná odpověď 

 za každý ztracený bod se uděluje penalizace 20 sekund 

 po uplynutí maximálního časového limitu bude úkol ukončen a hodnocen 
počtem bodů 0 

 rozhodčí zapíše naměřený čas a čas penalizací do protokolu soutěžícího 

 oba rozhodčí přítomni na pracovišti se podepíší do protokolu 
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2. Výměna kola 
 
Soutěžní disciplínu zajišťuje: MORAVSKÝ KRUMLOV 
 
Detailní popis soutěžní disciplíny:  
 

 oba soutěžící z daného družstva plní disciplínu postupně 

 Škoda Fabia 

 vyměňuje se jedno zadní kolo 

 vozidlo je zaparkováno, náhradní kolo, zvedák, klíč na kola, momentový klíč a 
výstražný trojúhelník jsou umístěny v zavazadlovém prostoru vozidla, reflexní 
vesta je v kabině 

 soutěžící sedí ve vozidle 

 čas je měřen od povelu ke startu 

 soutěžící si obleče reflexní vestu, umístí správně rozložený výstražný 
trojúhelník na vyznačené místo, vrátí se zpět k vozidlu, povolí všechny šrouby, 
zvedne vozidlo na zvedáku, provede výměnu kola, správným postupem 
dotáhne všechny šrouby, spustí vozidlo na zem, dotáhne opět všechny šrouby 
momentovým klíčem nastaveným na předepsanou hodnotu (seznámí 
rozhodčí) 

 vyměněné kolo, nářadí a složený výstražný trojúhelník vrátí do zavazadlového 
prostoru 

 nasedne zpět do vozidla a zavře dveře 

 zastavení časomíry 

 penalizované nedostatky: 
o nářadí, výstražný trojúhelník nebo vyměněné kolo zůstane mimo 

zavazadlový prostor 
o nedotažení všech šroubů 
o neumístění výstražného trojúhelníku 
o práce bez reflexní vesty 
o nepoužití momentového klíče nebo jeho nesprávné použití 
o nenastavení utahovacího momentu 

 za každý nedostatek se uděluje penalizace 20 sekund 

 po uplynutí maximálního časového limitu bude úkol ukončen a hodnocen 
počtem bodů 0 

 rozhodčí zapíše naměřený čas a čas penalizací do protokolu soutěžícího 

 oba rozhodčí přítomni na pracovišti se podepíší do protokolu 
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3. Montáž sněhových řetězů 
 
Soutěžní disciplínu zajišťuje: KYJOV 
 
Detailní popis soutěžní disciplíny:  
 

 oba soutěžící z daného družstva plní disciplínu postupně  

 kolo na vozidle o průměru 14 palců 

 na určeném místě u vozidla si soutěžící připraví sněhové řetězy 

 před startem si soutěžící může krátce prohlédnout správný postup montáže 
vyobrazený na obalu od řetězů 

 čas je měřen od povelu ke startu 

 soutěžící provede správnou montáž sněhových řetězů na obě kola přední 
nápravy 

 rozhodčí zastaví časomíru v okamžiku, kdy soutěžící oznámí dokončení úkolu 
slovem „HOTOVO“ 

 penalizované nedostatky: 
o nesprávné nasazení řetězu 
o nedotažení řetězu 
o nesplnění disciplíny v maximálním časovém limitu 5 minut 

 za každý nedostatek se uděluje penalizace 20 sekund 

 po uplynutí maximálního časového limitu bude úkol ukončen a hodnocen 
počtem bodů 0 

 rozhodčí zapíše naměřený čas a čas penalizací do protokolu soutěžícího 

 oba rozhodčí přítomni na pracovišti se podepíší do protokolu 
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4. Otočení vozidla v kruhu s podélným zaparkováním  
 
Soutěžní disciplínu zajišťuje: BRNO 
 
Detailní popis soutěžní disciplíny:  
 

 oba soutěžící z daného družstva plní disciplínu postupně 

 Škoda Fabia 

 parkovací prostor je před a za vozidlem vytyčen kartonovými krabicemi a na 
boku vozidla vyznačen na zemi křídou 

 parkovací prostor je o 100 cm delší, než je délka vozidla a o 50 cm širší než je 
šířka vozidla (bez zrcátek) 

 kruh o průměru 7 m je vytyčen kartonovými krabicemi, vjezd do kruhu je 
široký 3 m 

 vzdálenost kruhu od parkovacího místa je 10 m 

 před startem soutěžící sedí ve vozidle, má seřízené místo řidiče 

 motor běží, parkovací brzda zatažena 

 čas je měřen od povelu ke startu 

 soutěžící vyjede z parkovacího místa, vjede do kruhu, otočí se s vozidlem, 
vyjede z kruhu a zaparkuje vozidlo do výchozího místa tak, aby bylo vozidlo ve 
stejné poloze jako před startem 

 rozhodčí zastaví časomíru v okamžiku slyšitelného zatažení parkovací brzdy 
soutěžícím (zatahovat „přes zuby“) 

 po vyhodnocení úkolu rozhodčí upraví vozidlo do výchozí pozice dle obrázku 

 penalizované nedostatky: 
o každý dotek s bariérou penalizace 20 sekund 
o přečnívání vozidla za ohraničení parkovacího místa penalizace 

60 sekund 
o nesplnění disciplíny v maximálním časovém limitu 5 minut 

 po uplynutí maximálního časového limitu bude úkol ukončen a hodnocen 
počtem bodů 0 

 rozhodčí zapíše naměřený čas a čas penalizací do protokolu soutěžícího 

 oba rozhodčí přítomni na pracovišti se podepíší do protokolu 
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5. Jízda vozidlem slalomovou tratí 
 
Soutěžní disciplínu zajišťuje: ISŠ Slavkov u Brna 
 
Detailní popis soutěžní disciplíny: 

 oba soutěžící z daného družstva plní disciplínu postupně 

 Škoda  Fabia 

 soutěžící nemusí mít zapnutý bezpečnostní pás 

 prostor pro slalom je vyznačen kužely 

 soutěžící musí projet vpřed i vzad celou slalomovou trať 

 automobil stojí zaparkovaný ve vyhrazeném prostoru 

 soutěžící nastartuje automobil a na pokyn rozhodčího projede „jízdou vpřed 
z bodu A“ slalomovou trať, zaparkuje automobil do vyhrazeného prostoru na 
konci slalomové tratě v okamžiku slyšitelného zatažení parkovací brzdy („přes 
zuby“) rozhodčí zkontroluje přesnost zaparkování 

 soutěžící již nečeká na pokyn rozhodčího a projede zpět slalomovou trať 
„couváním z bodu B“ a zaparkuje automobil do vyhrazeného prostoru 

 rozhodčí zastaví časomíru v okamžiku slyšitelného zatažení parkovací brzdy 
(„přes zuby“) 

 úkol je třeba splnit v maximálním časovém limitu 5 minut 

 penalizované nedostatky:      
o každý dotek automobilu s kuželem nebo dotyk s ohraničením 

vyznačeného prostoru 
o nesprávné zaparkování automobilu ve vyznačeném prostoru 
o za každé přečnívání automobilu za ohraničení vyznačeného prostoru 

 pokud soutěžící neprojede celou slalomovou trať a nezaparkuje automobil do 
vyznačeného prostoru je diskvalifikován 

 po uplynutí maximálního časového limitu bude úkol ukončen a hodnocen 
počtem bodů 0 

 za každý nedostatek se uděluje penalizace 20 sekund 

 rozhodčí zapíše naměřený čas a čas penalizací do protokolu soutěžícího 

 oba rozhodčí přítomni na stanovišti se podepíší do protokolu 
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6. Montáž a demontáž tažného lana 
 
Soutěžní disciplínu zajišťuje: SŠ a ZŠ Tišnov 
 
Detailní popis soutěžní disciplíny: 

 oba soutěžící z daného družstva plní disciplínu postupně 

 jedno vozidlo je zabrzděno, druhé odbrzděno 

 výchozí vzdálenost vozidel je 2 m 

 cca 2 m od vozidla je vytyčen čtverec rozměrů 1x1 m, v němž je umístěno 
tažné lano a tažné oko 

 soutěžící stojí ve vyznačeném prostoru 

 čas je měřen od povelu ke startu 

 soutěžící našroubuje tažné oko do příslušného otvoru na jednom z vozidel a 
rukou dotáhne 

 provede připojení tažného lana k tažným okům obou vozidel 

 zatlačením do odbrzděného vozidla napne lano 

 provede odpojení tažného lana z obou vozidel 

 vyšroubuje tažné oko 

 lano a oko vrátí na původní místo do vyznačeného prostoru a sám v něm 
zaujme výchozí pozici 

 zastavení časomíry  

 úkol je třeba splnit v maximálním časovém limitu 5 minut 

 penalizované nedostatky:      
o lano nebo oko zůstane mimo vyznačený prostor 
o nedotažené oko 
o nesprávná montáž lana 
o nenapnutí lana mezi montáží a demontáží 

 po uplynutí maximálního časového limitu bude úkol ukončen a hodnocen 
počtem bodů 0 

 za každý nedostatek se uděluje penalizace 20 sekund 

 rozhodčí zapíše naměřený čas a čas penalizací do protokolu soutěžícího 

 oba rozhodčí přítomni na stanovišti se podepíší do protokolu 
 


