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Škola automobilového jezdce 
 
POŘADATEL 
Pořadatelem Rally školy je Středisko automobilového sportu Zlín (SAS Zlín) při Rallye AK v AČR s více než 20 letou tradicí navazující na 50 letou 
činnost v automobilovém sportu, jak při pořádání rally, tak při vedení soutěžních týmů. Rally škola ve Zlíně je uspořádán ve spolupráci  
s předními jezdci, činovníky a odborníky v motoristickém sportu.  
 
Středisko automobilového sportu v AČR 
Rallye Autoklub v AČR 
Hornomlýnská 3715 
760 01 Zlín 
IČO: 49156748 
 

Kontakt: 
Miloslav Regner 
mobil: 602 772 430  
email: regner@rallyzlin.cz 
www.rallyzlin.cz 

Přihlášky a informace: 
 
Gabriela Havránková 
sekretariat@czechrally.com 
601 501 361, 577 210 677 

 
 
PRO KOHO JE RALLY ŠKOLA URČENA 
Absolvent jezdecké školy ve Zlíně má nárok na získání národní licence jezdce s možností startu v MČR v rally. Rally škola trvá celkem 3 dny a její 
cena je 10 000 Kč. Školení probíhá při teoretické části názorně s použitím dataprojektoru. Při části praktické jsou využívány vozidla a technické 
vybavení Barum Czech Rally Zlín.  
 
 
MÍSTO KONÁNÍ 
- Teoretická část (pondělí)  AK Barum Zlín v AČR (Hornomlýnská 3715, 760 01 - Zlín)  GPS: 49.2290553N, 17.6746686E  
- Praktická část (úterý, středa) Trať a rychlostní zkoušky Barum Czech Rally Zlín  
 
TERMÍNY 
 13. – 15. března 2023  

další termíny dle zájemců  
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VOZIDLA  
Organizace rally - vozidla Rallye Zlín spol. s r.o. 
Účastníci - běžné sériové vozy bez jakýchkoliv úprav (simulovaná rally se jede za plného provozu, účastníci si píší rozpis RZ a kontrolují jej jako při 
běžných seznamovacích jízdách). 
 
PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  
Pořadatel: Miloslav Regner (vedoucí Střediska automobilového sportu Zlín) 
Lektoři:  Karel Jirátko  (zkušený spolujezdec, legenda motorsportu) 
  Jan Regner  (ředitel Barum Czech Rally Zlín) 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY 
Licence vydává výhradně AS AČR v Praze.  
 
Od roku 2020 je vydávání licencí pouze přes Informační systém AČR - 
 

is.autoklub.cz 

K žádosti je potřeba: 
 - Potvrzení o zdravotní způsobilosti, vyplněné tělovýchovným nebo sportovním lékařem 

 - Poplatek za rally školu je možné zaplatit hotově na SAS Zlín, složenkou nebo na číslo účtu: 1400648329/0800 
 - Potvrzení o absolvování Rally školy 
 - Případné dotazy směřujte na email: sekretariat@czechrally.com 
 
ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM ŠKOLY 
1. den (10:00 - 18:00)  •  Základy automobilového sportu (teoretická část) 

   •  Podklady pro rally (teoretická část) 
 
2. den (8:00 - 17:00)  •  příprava posádky a týmu (teoretická část) 
    •  psaní rozpisu (praktická část) 
 
3. den (8:00 - 14:00)  •  cvičná rally (praktická část) 
    •  závěrečné zkoušky 

Začátek Rally školy je v 10:00 (registrace od 9:30) na budově Autoklubu Barum (Hornomlýnská 3715, Zlín). 
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