AUTODROM MOST

AUTODROM MOST a.s.
Společnost AUTODROM MOST a.s. je vlastníkem závodního okruhu a areálu Polygonu se všemi jeho doprovodnými aktivitami. Jedná se
o největší a nejkomplexnější zařízení svého druhu v České republice, které svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími
navazujícími aktivitami nabízí na ploše 100 ha jedinečné podmínky k výcviku, tréninku a závodům.

Licence závodní trati FIA a FIM Europe

Závodní okruh Autodrom Most je držitelem FIA okruhové licence,
stupeň 2. V praxi to znamená, že na závodní dráze mohou jezdit
všechna závodní vozidla, kromě aktuální Formule 1. V oblasti
motocyklového sportu je Autodrom Most držitelem nejvyšší evropské
okruhové licence FIM Europe, stupeň A, který umožňuje pořádání
Mistrovství Evropy silničních motocyklů na této závodní dráze.

Závodní okruh
Závodní okruh Autodrom Most byl pořadatelem již mnoha věhlasných závodů od závodů Česká pojišťovna Cup přes Thoroughbred
Grand Prix, Alpe Adria Championship až po evropskou sérii Le Mans. Stálicí a nejvyhlášenějším závodem je ale již od roku 1993
Evropský pohár tahačů CZECH TRUCK PRIX. Vedle velkých závodních víkendů je závodní okruh Autodrom Most pořadatelem mnoha
klubových a komerčních akcí po celý rok. V poslední době také narůstá zájem o nejrůznější akce rychlostních tréninků během celého
roku, a to i na sněhu. Veškeré prostory prošly od roku výstavby již několikrát modernizací.

Polygon
Moderní technologie, které byly použity, umožňují na jednotlivých cvičných modulech celoroční provoz. I v letním období lze kdykoliv
simulovat mokrou vozovku nebo podmínky odpovídající uklouzanému sněhu či ledu. Technologie vyhřívání naopak dokáže zabránit
nepřiměřenému zamrznutí povrchu během zimního období. Dodavatelem veškerých technologií je rakouská společnost TH Technische
Hydraulik Planungs- und Errichtungs GmbH. Tato společnost je nejvyspělejším dodavatelem těchto technologií v Evropě.

Divácký svah – celoroční areál pro širokou veřejnost
Autodrom Most vnímá motoristická veřejnost především jako místo konání automobilových a motocyklových závodů. Jeho využití se však
neomezuje pouze na sportovní akce. Nedílnou součástí areálu je divácký svah, kde si přijdou na své nejen vyznavači motoristického
sportu, ale úplně všichni. Na návštěvníky čekají nejrůznější atrakce pro děti i dospělé – dětské dopravní hřiště, motokáry, čtyřkolky,
buggy, off-road, restaurace a mnoho dalšího. Areál je otevřen během celé sezóny denně od 9:00 do 18:00 hodin.

Produkty společnosti AUTODROM MOST

•
•
•
•

Mezinárodní závody AUTO/MOTO/TRUCK
Klubové (agenturní) tréninky a závody AUTO/MOTO
Testování AUTO/MOTO/TRUCK
Okruhová škola

•
•
•
•

Pořádání akcí
Taxi jízdy
DRIFT taxi BMW
Motokárová dráha

dráha pro čtyřkolky a buggy
• Terénní
dopravní hřiště
• Dětské
Kurz
bezpečné
jízdy AUTO/MOTO/TRUCK
• Kurz sportovní jízdy
•

úsporné jízdy
• Kurz
bezpečné jízdy s následným odpočtem trestných bodů
• Školení
Kurzy
a
na míru
• Pronájemškolení
cvičných ploch Polygonu
•

Součásti areálu a doprovodné služby pro naše návštěvníky:

•
•
•
•
•
•
•

restaurace
možnost doprovodu blízkých na kurzu
připojištění vozu na praktickou část výuky
pronájem vozu a taxi jízdy
wifi v areálu administrativní budovy Polygonu zdarma
pneuservis
čerpací stanice.

Novinky pro rok 2015

•
•
•
•
•
•
•

Showroom na Polygonu Most
Rally dráha
Komplexní rekonstrukce boxů
Kurz driftu BASIC
Kurzy bezpečné jízdy FOR MOTO
Rozšíření off-roadové dráhy
Nový stupeň vítězů

Zákazníci společnosti AUTODROM MOST a.s.

•
•
•
•
•
•
•

Manažeři středního a vyššího managementu
Řidiči z povolání
Hobby jezdci
Správci vozových parků společností
Obchodní zástupci
Manažeři marketingových a personálních oddělení
Rodiny s dětmi

Roční návštěvnost v roce 2014

•
•
•
•
•
•
•

55 000 účastníků klubových a komerčních akcí závodního okruhu
12 000 účastníků kurzů na Polygonu
1 490 účastníků školení s následným odpočtem trestných bodů
2 530 účastníků firemních dnů
98 000 návštěvníků akcí pro širokou veřejnost
100 návštěvníků, kteří vyzkoušeli nové produkty pro rok 2014
900 návštěvníků, kteří přišli do areálu diváckého svahu Autodromu navštívit doprovodné aktivity

170 020 osob celkem navštívilo areál AUTODROM MOST a.s.

The Most Fun Arena
Společně se změnou majitele nastala v areálu v roce 2014 další výrazná změna. Areál Polygonu a diváckého svahu byl otevřen pro
širokou veřejnost během letních měsíců denně od 9 do 18 hodin. Vzhledem k pozitivním ohlasům z řad návštěvníků bude areál v roce
2015 opět otevřený, tentokrát s širší nabídkou pro naše návštěvníky celoročně a nepřetržitě.
Návštěvníci mohou v našem areálu navštívit bez předchozí rezervace:
• paddock
nově postavenou restauraci s terasou a wifi
• zcela
dráhu
• motokárovou
• terénní dráhu pro čtyřkolky, buggy a off-road motokáry
• off-road
dopravní hřiště
• dětské
certifikované hrací prvky
• dětské
plochu
na
parkování
• prostor procvičné
piknik.
•

Služby, které je možné využít po předchozí rezervaci:
Taxi jízdy BMW M3
Pro ty, kteří se chtějí naučit jezdit „bokem“, je určený kurz driftování, který může probíhat na výcvikovém polygonu nebo na závodní
dráze. Jízda smykem je adrenalinovým zážitkem. Autodrom Most je pro tyto účely vybaven odlehčeným speciálem BMW M3 s výkonem
přes 300 koní a s ochranným rámem. Drift si můžete vychutnat z pozice spolujezdce při drift taxi nebo i s volantem v ruce při kurzu
driftování. Svezení probíhá na vyznačené dráze mosteckého polygonu plné různých zatáček nebo na závodní dráze mosteckého
autodromu.
EasyDrift
Drift pro každého
EasyDrift jsou návleky na zadní kola vozu s předním náhonem. Takto upravený vůz je možné poté správnou technikou jízdy uvést velmi
snadno do driftu – řízeného smyku.
Jízdy možné pouze pro 1 osobu
Bližší informace k produktu Easydriftu budou obsaženy v samostatných provozních informací.
Osobní coaching
Je možné po předchozí objednávce zabezpečit osobního coache pro jízdu ve voze. Cena a typ trenéra je odvislá od typu vozu
a požadavků na trénink (rozježdění řidiče po dlouhé době, sportovní jízda…)

Rok 2015 na Autodromu v Mostě
Pro rok 2015 je v areálech Autodromu a Polygonu naplánovaný výrazný rozvoj a zvýšení počtu pořádaných akcí pro širokou veřejnost.
Výběr z akcí pro širokou veřejnost na rok 2015
března
The Most AUTOSHOW #1
• 29.
5.
dubna
The Most MOTOSHOW #0
• 12. dubna
Carbonia Cup
• 31. května
Bezpečně se SAFETÍKEM
• 12. – 14. června
The Most European DRIFT Festival
• 25. června
6hod LE MOST I.
•
17.
–
19.
července
Alpe Adria / IMRC Championship
• 11. června
Carbonia Cup Endurance
• 7. – 9. srpna
The Most FIA Cars Central Europe Challenge
• 8. srpna
The Most of Kamil Střihavka
• 28. – 30. srpna
Czech Truck Prix
• 2. – 6. září
Formula Student Czech Republic
• 10. září
6hod LE MOST II.
• 19. – 20. září
The Most MotoCamp
• 11. října
Carbonia Cup
•
– 18. října
The Most AUTOSHOW #2
• 17.
24.
–
25.
října
The Most European ŠKODA RacePartyCamp
• 31. října
O zlatý motokárový volant Autodromu Most
• 13. – 14. listopadu
The Most Rally Sprint
•

Návštěvnost v roce 2014 a výhled na rok 2015

Rok 2014

Výhled rok 2015

Typizované kurzy Polygonu
Kurzy bezpečné jízdy
Kurz bezpečné jízdy umožňuje seznámit se s nejčastějšími krizovými situacemi, které nás mohou čekat každý den v běžném silničním
provozu. Tyto situace se v kurzu naučíte nejen zvládnout, ale také jim předcházet.
Obsah kurzu:
120 minut teoretické části, 60 minut na asfaltové ploše, 60 minut na modulu Aquaplaning, 60 minut na modulu Kopec se sklonem 7 %,
60 minut na modulu Hydraulická kyvná deska.
Kurz úsporné jízdy
Obsahem kurzu úsporné jízdy je výuka „chytrého“ způsobu jízdy využívajícího nové technologie ve vozidlech, jehož cílem je dosažení
nižší spotřeby paliva za současné vyšší bezpečnosti silničního provozu. Absolvování kurzu úsporné jízdy v areálu Centra bezpečné jízdy
zaručuje procvičení nejčastějších situací v silničním provozu, a to pod kontrolou zkušených instruktorů, a také možnost uplatnit
a vyhodnotit získané poznatky již v průběhu kurzu.
Obsah kurzu:
60 minut jízdy včetně jízdy s měřicí jednotkou před výukou, 120 minut teoretické části, 60 minut jízdy včetně jízdy s měřicí jednotkou po
výuce pro konečné měření výsledků.

Kurz sportovní jízdy
Kurz sportovní jízdy nejen pro všechny automobilové nadšence, kteří chtějí poznat blíže svůj vůz, ale i pro ty, kteří se chtějí naučit
dynamickému způsobu jízdy. Kurz obsahuje řadu náročných manévrů ve vysokých rychlostech prováděných na cvičných plochách
Polygonu. Dále obsahuje výcvik správného způsobu průjezdu zatáčkami a správného vedení vozu na handlingovém okruhu Polygonu.
V závěru si všechny nově nabyté zkušenosti prakticky vyzkoušíte i na závodní dráze Autodromu Most.
Obsah kurzu:
60 minut teoretické části, 60 minut na asfaltové ploše, 60 minut na modulu Aquaplaning, 60 minut Handlingový okruh, 60 minut na
závodní dráze.

Kurz defenzivní jízdy
Účelem kurzu defenzivní jízdy je naučit řidiče více přemýšlet nad situacemi, se kterými se v silničním provozu setkává, a umět je
předvídat. Řidič se učí rozpoznávat, jaké nebezpečí hrozí jemu i ostatním účastníkům silničního provozu, a učí se přizpůsobit své
chování tak, aby se do krizové situace vůbec nedostal a tudíž ji nemusel řešit.
Kurz je jednodenní a skládá se ze dvou částí – teoretické a praktické. Teorie trvá dvě hodiny a praktická jízda obvykle 60–90 minut.
Praktická část probíhá v běžném silničním provozu.
Kurz Moto
Kurzy pro řidiče motocyklů pro celé spektrum jezdců. V nabídce kurzů naleznete dva moduly – Easy a Standard.
Kurz Easy je určen pro ty, kteří by se rádi bezpečně rozjezdili před sezonou nebo seznámili se svým strojem.
Kurz Standard je standardní výcvik zaměřený na osvojení dovedností bezpečné jízdy na motocyklu a řešení krizových situacích na
silnici, na jehož závěru budete mít jedinečnou možnost své nově nabité zkušenosti prověřit na akreditovaném závodním okruhu.

Kurz Easy
Jedinečná podoba časově nenáročného kurzu se základy bezpečné jízdy pro každého řidiče, který se chce dozvědět něco více o sobě
a o svém voze. Kurz bezpečné jízdy Easy umožňuje seznámit se s nejčastějšími krizovými situacemi, které nás mohou čekat každý den
v běžném silničním provozu. Tyto situace se v kurzu naučíte především rozpoznat a přesvědčíte se, že je lze zvládnout. Každý účastník
se tak seznámí bezpečně s reakcí svou i svého vozu během krizové situace, naučí se využít všech výhod svého vozu a předejde tak
momentu překvapení. Tento kurz je možné absolvovat pouze na základě dárkového poukazu.
Každý poukaz je jedinečným vlastním dárkem. Na poukazu bude logo společnosti, která poukazy daruje.
Kurz a akce na míru
Pokud nezvolíte kurz z naší nabídky, rádi vám kurz přizpůsobíme dle vašich požadavků na míru.

Výčet ploch:
1. kluzná plocha s oboustrannou hydraulickou kyvnou deskou a vodními překážkami
2. kluzná plocha s aquaplaningovou dráhou a vodními překážkami
3. dvě asfaltové cvičné plochy včetně dynamické
4. kluzná plocha kopec se zatáčkou a 7% sklonem pro nácvik jízdy a brzdění
5. modul kopec pro nácvik brzdění a vyhýbání ve svahu s 9% sklonem, handlingový okruh
6. kruhová kluzná plocha pro nácvik brzdění a průjezd zatáčkou o průměru 40 m
7. kruhová plocha pro nácvik brzdění a průjezd zatáčkou o průměru 80 m
8. off-roadová dráha
9. závodní okruh Autodrom Most.

Detail cvičných ploch polygonu:

1. Kluzná plocha s oboustrannou hydraulickou kyvnou deskou a vodními překážkami:
smyku zadní nápravy vozidla, jeho následné zvládnutí na kluzné ploše
• simulace
cviku s vyhnutím se vodním překážkám
• modifikace
za různých adhezních podmínek
• brzdění
simulace
řešení krizové situace čelního nárazu.
•
2. Kluzná plocha s aquaplaningovou dráhou a vodními překážkami:
za rozdílných adhezních podmínek, sucho, mokro, led, sníh
• brzdění
na suchu i mokru s vodními překážkami
• slalom
trénink
chování vozidla při průjezdu aquaplaningovou vanou
• nácvik krizového
vyhýbání za rozdílných adhezních podmínek.
•
3. Asfaltová cvičná plocha:
• warm-up
vzdáleností bezpečného rozestupu mezi vozidly
• nácvik
na suchu – pozvolné, krizové, nenadálé
• brzdění
slalom
na
suchu.
•
4. Kluzná plocha kopec se zatáčkou a 7% sklonem pro nácvik jízdy a brzdění
brzdění, průjezd zatáčkou na kluzné ploše
• rozjezdy,
rozdílu rovina – kopec
• vypozorování
technika
vyhýbacího
manévru vodním překážkám z kopce
• nácvik náhlého vyhýbání
vodním překážkám při rychlé jízdě do kopce
• přirozený smyk přední a zadní
• vyhýbací manévr během smykunápravy
přední nápravy.
•

5. Modul kopec pro nácvik brzdění a vyhýbání ve svahu s 9% sklonem, handlingový okruh:
jízdy v kopci a v zatáčce (souběžně)
• nácvik
správného vedení vozu v po sobě navazujícími zatáčkami
• výcvik
• nácvik jízdy s nenadálým vyhýbacím manévrem.
6. Kruhová kluzná plocha pro nácvik brzdění a průjezd zatáčkou o průměru 40 m:
za rozdílných adhezních podmínek – sucho, mokro, led, uklouzaný sníh
• brzdění
jízdy a brzdění v zatáčce
• nácvik
zatáčkou se silnou odstředivou silou
• průjezd
nácvik
vyhýbacích
manévrů v průjezdu zatáčkou.
•
7. Kruhová plocha pro nácvik brzdění a průjezd zatáčkou o průměru 80 m:
• warm-up
kruhu jako nekonečné zatáčky pro využití odstředivé síly
• využití
nácvik
přesné
práce s volantem a vedení vozu ve ztížených podmínkách.
•
8. Off-roadová dráha:
v terénu mezi přírodními překážkami na ploše o rozloze cca 3,5 ha
• jízda
• nácvik jízdy – příkré stoupání
jízdy – příkré klesání
• nácvik
překážek
• překonání
ustání
bočního
náklonu.
•

9. Závodní okruh:
manévry pro jízdu ve vysokých rychlostech
• vyhýbací
situace při jízdě na dálnici – v dálničním tempu
• krizové
průjezdu zatáčkami různých charakteristik
• trénink
simulace
k místu zásahu pro integrovaný záchranný systém
• simulace jízdy
pronásledování
• výcvik s aktivním
výstražným zařízením
• stíhací jízdy.
•

Kurzy jsme schopni zacílit dle:

•
•
•
•
•

zaměření vašich řidičů, např. dálkové jízdy, terén, krátkodobé stání, atd.
nejčastějších rizik, se kterými se setkávají vaši řidiči
času - začátek kurzu jsme schopni přizpůsobit vaší dojezdové vzdálenosti
vámi specifického zadání – defenzivní jízda, první pomoc, úspora pohonných hmot, atd.
požadavků na viditelnost – denní kurzy nebo kurzy za snížené viditelnosti.

Je možné připravit soubor školení skládající se z různých typů školení pro jednotlivé skupiny
řidičů dle dovedností nebo zaměření.

Kurzy je možné připravit pro:

•
•
•
•

osobní automobily
motocykly
nákladní vozy, autobusy, cisterny, dodávky, minivany
SUV a off-roadové vozy.

Uspořádání Eventů:
Možnosti aktivit:
na závodní dráze
• jízda
na cvičných plochách Polygonu
• výcvik
• off‐road
dopravní hřiště
• dětské
• motokáry
a buggy
• čtyřkolky
• safemaster
zručnosti
• jízda
taxi
jízdy
v závodních speciálech
• trenažér převrácení
• závodní simulátory
• vyhlídkové lety vrtulníkem
• adrenalinové outdoorové programy
•
cokoliv, co vás napadne a vaše peněženka unese.

Doplňkové služby:
akce na klíč
• uspořádání
• catering
• hostesky
a videodokumentace
• fotodokumentace
• připojištění

•
•
•
•

poháry, věnce, ceny
pronájem party stanů
časomíra
mytí vozů.

Možnost uspořádání akce pro účely:

•
•
•
•
•

testování
pořádání prezentačního dne – obchodní a marketingové prezentace, „fleet akce“, roadshow a mnoho dalších
pořádání konferencí
představení novinek společnosti
tiskové konference.

Možnosti pronájmu sportovních vozů a závodních
speciálů:

•
•
•
•
•
•

Drift speciál BMW M3
Caterham Roadsport
KTM X Bow
Škoda Octavia Cup I
Škoda Octavia Cup II
Radical SR3

•
•
•
•
•

Mitsubishi Lancer Evo IX
Opel Tigra 1.6 Cup
BMW 1 Challenge
Ferrari 458 Challenge
Ferrari 458 GT3.

Branding značky
Možnost prezentace značky na venkovní reklamě – billboard, vlajky, přemostění závodní
dráhy a cvičných modulů polygonu, dvě
2
velkokapacitní plochy střech diváckých tribun každá o celkové reklamní ploše 1 118 m .
Přesné zacílení v rámci trhu.

Možnosti brandingu:
• přemostění
• billboardy
• vlajky
• bannery
stojany typu „A“
• reklamní
• stanoviště instruktorů u cvičných ploch Polygonu

•
•
•
•
•

protihluková stěna
atika boxů
boxová zeď
tribuny směrem k závodní dráze
tribuny směrem od závodní dráhy

Reference:

Škoda Auto a.s.
Česká pojišťovna a.s.
ŠkoFIN s.r.o.
LeasePlan s.r.o.
Shell Czech Republic a.s.
Renault Truck ČR, s.r.o.
ALD Automotive, s.r.o.
ČEZ a.s.
MATADOR a.s.
Candy CZ
DAF Trucks CZ s.r.o.
Mostecká uhelná a.s.
Philip Morris a.s.
GE Money Bank a.s.
Hewlett - Packard a.s.
Severočeská energetika a.s.
TBG s.r.o.
Českomoravský beton, a.s.
Bayer, s.r.o.
Eli Lilly CZ

Novartis CZ
AVON Cosmetics s.r.o.
DHL International Ltd.
Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
UNIQA Pojišťovna a.s.
Czech Coal a.s.
Horská záchranná služba
Ambulance Meditrans
ZZS Praha
Zentiva a.s.
Johnson and Johnson s.r.o.
Janssen Cilag s.r.o.
Mylan, s.r.o.
PRO.MED
Astra Zeneca CZ
Policie ČR
Hasičský záchranný sbor ČR
Ministerstvo obrany
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo vnitra

Velvana a.s.
Abbot, s.r.o.
ČEPS a.s.
SSŽ a.s.
BASF s.r.o.
IBM s.r.o.
Porsche Inter Auto CZ
Mercedes Benz
Skanska CS a.s.

a mnoho dalších…

AUTODROM MOST
Tvrzova 5
435 02 Most - Souš
SEKRETARIÁT AUTODROM

(+420) 476 449 970
RECEPCE POLYGON

(+420) 476 449 976
info@autodrom-most.cz
www.autodrom-most.cz

