PREZENTACE SPOLEČNOSTI
NABÍDKA SLUŽEB
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O areálu

Berlin

Autodrom Most má strategickou polohu vzhledem
k jeho umístění ve střední Evropě a jeho snadné dostupnosti

Leipzig
Dresden

z Německa, Rakouska i Polska, ale i jeho výhodné poloze

Wroclaw

vůči turisticky zajímavé Praze a Karlovým Varům.
Most
Autodrom Most – Praha 102 km
(mezinárodní letiště)

K. Vary

Franfurkt

Praha
Plzeň

Autodrom Most – Karlovy Vary 75 km
Autodrom Most – Brno 300 km

Brno

Autodrom Most – Plzeň 103 km
Autodrom Most – Wroclaw 380 km

Stuttgart

Autodrom Most – München 387 km
Autodrom Most – Stuttgart 490 km

München

Autodrom Most – Frankfurt am Main 487 km

www.hotel-cascade.cz

Autodrom Most – Leipzig 171 km
Autodrom Most – Dresden 105 km

Doporučené ubytování

www.hotel-sirak.cz

(mezinárodní letiště)

v blízkosti Autodromu:

www.hotelkapitol.cz

1 | AUTODROM MOST

1

O AREÁLU
Závodní okruh

Parametry závodního okruhu
• délka 4 219 m
• šířka 12 - 14 m
• nejdelší rovina 792 m

Autodrom Most byl postaven v roce 1978 v místě bývalého

• nejkratší rovina 150 m

povrchového dolu. Od svého otevření platí za zajímavou trať,

• 21 zatáček (9 levých a 12 pravých)

která hostí významné sportovní podniky. Do dnešní podoby

• převýšení 12,04 m

byl dostavěn v roce 1983. Součástí autodromu jsou závodní

• maximální stoupání + 2,8 %

boxy, startovní věž, čerpací stanice, pneuservis s dílnou

• maximální klesání - 3,2 %

a restaurace. Za posledních 10 let proběhla modernizace

• směr jízdy ve směru hodinových ručiček

bezpečnostních prvků závodního okruhu, který má veškeré

• profesionální časomíra

certiﬁkace FIA pro pořádání mezinárodních automobilových

• 42 boxů

a motocyklových závodů.
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O AREÁLU
Výcvikový polygon bezpečné jízdy

Vybavení zpevněné výcvikové plochy polygonu
• kluzné plochy pro nácvik zatáčení z kopce
a do kopce na umělém svahu
• rovinné kluzné plochy s možností nácviku
vyhýbacích manévrů

Polygon Most je výcvikový areál, který vznikl v sousedství
závodního autodromu, s nímž je přímo propojen. Plocha
polygonu je 13 hektarů. Díky svému vybavená a metodikou

• příčné vodní bariéry

výcviku je nejmodernějším areálem ve střední Evropě.

• velká kluzná plocha s hydraulicky ovládanou

Polygon nabízí kurzy bezpečné jízdy, zdokonalovací kurzy

oboustrannou kyvnou deskou

a školu smyků pro řidiče různých typů silničních

• aquaplaningový modul

motorových vozidel. Často využívanou službou je školení

• malá kruhová dráha s kluznou plochou

pro odpočet trestných bodů, které provádí tým

pro nácvik jízdy a brzdění v zatáčkách
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akreditovaných instruktorů.
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Nový majitel = nový pohled na věc
V roce 2014 došlo ke změně majitele celého areálu. S tímto krokem přichází plány na rozsáhlou modernizaci zázemí závodního
okruhu tak, aby splňovalo veškeré požadavky jak závodních týmů, tak i účastníků všech ostatních akcí na Autodromu Most
(ﬁremní dny, dny otevřených dveří atd.)
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AUTODROM MOST v roce 2014
a v následujícím období...
EVROPSKÉ ZÁVODY
• mistrovství Evropy trucků
• Alpe Adria Cup
MISTROVSTVÍ ČR
• mistrovství ČR automobilů
• mistrovství ČR motocyklů
OSTATNÍ SERIÁLY
• Renault Clio Cup
• Porsche Cup
• Mini Cup
• VW Scirocco Cup
• Mistrovství formule Renault
OSTATNÍ AKCE
• srazy sportovních vozů a veteránů
• ﬁremní akce dle individuálních požadavků klienta
• pořádání tuningových srazů
• uspořádání klubových srazů
Závodní okruh je nadále využíván na tréninky/testování
závodních týmů. Součástí závodního okruhu je profesionální
časomíra a traťoví maršálové pro bezpečnost účastníků akcí.
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Co je Vám k dispozici?
Autodrom Most si můžete pronajmout na Vaše akce buď jako celek, nebo můžete využívat jeho jednotlivé části,
které jsou vzájemně propojené, dobře dostupné a mají vlastní zázemí.

VJEZD
AUTODROM
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Autodrom

Motokáry

Testovací polygon

Dětské dopravní hřiště

Oﬀroad

Čtyřkolky

VJEZD
POLYGON
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Co Vám můžeme nabídnout? Služby na autodromu:

Jízdy sportovním nebo
závodním vozem

Jízdy závodním tahačem

Jízdy silničním
motocyklem

Škola pro získání
závodních licencí

Jízdy Inline bruslemi
po autodromu

Cyklozávody po autodromu
(12hod./24hod. závody)
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Jízdy supersportem
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Co Vám můžeme nabídnout? Služby na polygonu:

Oﬀroad dráha pro vlastní
osobní nebo zapůjčené vozy

Oﬀroad dráha pro nákladní
vozy / Tracktrial

Oﬀroad jízdy
terénním motocyklem

Kurzy bezpečné jízdy vlastním
nebo zapůjčeným vozem

Kurzy bezpečné jízdy
oﬀroad vozem

Kurzy bezpečné jízdy
motocyklem

Kurzy bezpečné jízdy pro
bezpečnostní složky a armádu ČR

Kurzy
na odpočet bodů
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Co Vám můžeme nabídnout? Služby na polygonu:

Kurzy jízdy
supersportovními vozy

Cvičiště pro řidiče začátečníky
nebo autoškoly

Jízda v buggy
na soutěžní dráze

Jízdy rallye vozem

Jízda čtyřkolkami

Motokáry

Dětské hřiště
a dětský koutek

Pořádání ﬁremních dnů
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Co Vám můžeme nabídnout? Služby na polygonu:

Simulátor převrácení vozu

Jízdy soutěžním
dakarským kamiónem

Jízda na sněhu s instruktorem

Cateringové služby pro Vaše akce

Let vrtulníkem vyhlídkové lety, transportní lety

Let balónem

Segway

Malý multifunkční bagr
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Co Vám můžeme nabídnout? Služby na polygonu:

Lanové centrum

Služby VIP Taxi

Lezecká stěna s instruktorem

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

