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1. Úvod 

 

Rally dei Due Colli není skutečným závodem jak by se mohlo zdát na první pohled. Rozhodly jsme se ji uspořádat jako 
Memoriál Dietricha Serafini, italského závodníka který tragicky zahynul 13. září 1955 při 30. Mezinárodní šestidenní 
motocyklové soutěži pořádané v tehdejším Gottwaldově. Mnozí z Vás o této skutečnosti jistě ani neví a není se čemu 
divit. Ačkoliv je pomník k uctění památky zesnulého závodníka umístěn na poměrně frekventovaném místě 
v samotném centru města Zlín, málo kdo si jej povšimne. Pokusíme se tedy uspořádáním této akce uctít památku 
Dietricha Serafini.  

 

Ona „Rally dvou kopců“ jak zní český název, je tzv. jízdou pravidelnosti. Úkolem je za dodržování rychlostních limitů 
platných na veřejných komunikacích v České Republice (dle vyhlášky č. 80/1966 Sb. – Vyhláška ministerstva vnitra o 
pravidlech silničního provozu) projet stanovený úsek v délce 60 km a časem se co nejvíce přiblížit času referenčnímu.  

 

Není smyslem projet zkoušku co nejrychleji, ale snažit se projet ji chytře, s co možná největší přesností, v co nejčistší 
stopě. Půjde především o to, aby každý z účastníků zjistil, jak je sžitý se svým strojem, jak dokáže předvídat aktuálně 
nastalou dopravní situaci, jak dokáže nejlépe využít jízdních vlastností svého stroje. To vše spolu s dosaženým časem 
vypovídá mnohé o řidičských zkušenostech každého z účastníků. 
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2. Popis trasy 

Trasa začíná na okraji Krajského města Zlín, přesněji v areálu společnosti Investom-moto. Prvním bodem na trase, 
který budou účastnící míjet je přehradní nádrž Fryšták, která slouží jako zásobárna pitné vody pro přilehlé obce. Dále 
se pak nachází Fryšták. Toto město se leží asi 7 km severně od Zlína, na okraji Hostýnských vrchů a na rozhraní 
Valašska a Hané. Žije zde přibližně 3 700 obyvatel. Na horizontu za nad obcí dříve zvaném „Dům hrůzy“ kde v 17. 
století stávala šibenice, na níž bylo vykonáno nemálo poprav (dnes je místo označeno křížem hned vedle cesty) pak 
trasa pokračuje po hlavní silnici č. 490 přes část zvanou Žabárna, dále pak Horní Lapač a Martinice.  

Za obcí Martinice je vybudován kruhový objezd. Účastnící použijí první výjezd a budou míjet město Holešov, které se 
nachází 17km severozápadně od Zlína a leží na řece Rusavě. Žije zde přibližně 12 tisíc obyvatel. Město je známé 
pořádáním festivalu židovské kultury a každoročním pořádáním Holešovské regaty a legendárního cyklistického 
závodu Drásal. Dnes je obec asi nejvíce spojována s Šachovou synagogou, která patří mezi nejvýznamnější památky 
tohoto druhu nejen v Holešově a okolí, ale i v celé České republice.  

Trasa dále protíná obce Dobrotice, Jankovice a Hlinsko pod Hostýnem, přes které se účastníci dostanou do Bystřice 
pod Hostýnem. Ta se nachází zhruba 23 km severovýchodně od Kroměříže a žije zde přibližně 8 100 obyvatel. 
Největší růst a rozvoj Bystřice pod Hostýnem zažila po roce 1861, kdy zde Michael Thonet založil svou továrnu na 
výrobu ohýbaného nábytku. Nedaleko centra se nachází Thonetova vila, která dnes slouží jako showroom 
společnosti. Po průjezdu Masarykova náměstí v Bystřici a po překonání několika tisíc dlažebních kostek na ulici 
Československé brigády na kruhovém objezdu účastnící použijí třetí výjezd.  

Následovat bude navázaná obec Chvalčov, která lemuje hlavní silnici č. 437 v délce cca 3 km. Trasa se začne pozvolna 
zvedat a to značí příjezd na pomyslnou patu Hostýnských vrchů. Hostýnské vrchy patří do vnějších Západních Karpat, 
do podcelku Západních Beskyd. Značná část Hostýnských vrchů je zalesněna a jejich nejvyšším vrcholem je Kelčský 
Javorník se svými 864 m n. m. Dalším významným vrcholem je Hostýn s výškou 736 m n. m., který je 
nejvýznamnějším poutním místem mariánského kultu v České republice a pohoří dal jméno. Nás však na trase čekají 
dva zcela jiné vrcholy, k nimž se účastníci dostanou po projetí krásného lesního úseku s několika prudkými zatáčkami. 
Tím první kopcem v pořadí je Tesák a za ním pak Troják. Tyto pro naši trať významné vrcholy jsou odděleny opět 
krásným lesním úsekem v délce cca 4 km s několika zatáčkami spojenými s klesáním a s následným stoupáním. Po 
projetí okolo Hostince na Trojáku se účastníci dostanou do závěrečné třetiny celé trasy. Začátek tohoto úseku lze 
opět charakterizovat jako lesní úsek s četnými ostrými zatáčkami a klesáním. V rychlém sledu účastníci projedou 
pravé odbočení na  Zlín a po odjetí dalších zhruba 4 km, tentokrát již v otevřenějším terénu, účastníci vjíždí do obce 
Držková. Ve vzdálenosti asi 500 metrů za obcí Držková účastníky čeká nebezpečný slepý horizont s navazujícím 
odbočením do leva a následuje zvlněný úsek před obcí Kašava. Za obcí účastníci překonají poslední náročné místo 
celé trasy a to výjezd na kopec Rablina se slepým horizontem, za nímž následuje prudké klesání do obce Lukov. 
Uprostřed obce na křižovatce účastníci odbočí vlevo, směrem na Zlín kdy projedou kolem ZOO Lešná a městskou 
částí Kostelec, kde budou míjet poutní místo, známého jako Kostel Narození Panny Marie z roku 1616.  Pak už 
následuje táhlý rovný úsek končící odbočení vlevo na hlavní silnici č. 490 a dojezd do cíle resp. do areálu spol. 
Investom-moto.   

Na této trase je celkem 20 úseků ( obce, křižovatky, nepřehledná křížení hlavní a vedlejší silnice, atd. ) o celkové 
délce 24,2 km, kde je maximální povolená rychlost snížena na 50 km/h resp. 70 km/h. Na zbývajících částech je 
povolena rychlost 90 km/h. Lze tedy poměrně snadno výpočtem stanovit matematický průměr rychlosti i času, které 
budeme považovat za referenční a kterým se bude každý účastník snažit co nejvíce přiblížit.  

Ke kontrole a k vyhodnocení nám budou sloužit dva jednoduché údaje. Tím prvním bude ujetá vzdálenost 
zaznamenaná počítadlem kilometrů (bude-li jím stroj vybaven) a druhým bude čas odjezdu a příjezdu účastníka. 
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3. Datum a místo konání 

Akce se bude konat 17. září 2022 a její start i cíl bude v areálu společnosti Investom moto ve Zlíně ( Fryštácká 653, 
763 14 Zlín ), která je regionálním dealerem zn. Vespa / Piaggio a ostatních motocyklu. Na parkovišti v areálu 
společnosti bude probíhat kompletní program. Od rána setkání účastníků, rozprava, start i cíl a závěrečné vyhlášení 
výsledků a předání cen. Akce se koná na území Zlínského Kraje a trasa jako taková protíná 3 okresy, okres Zlín, okres 
Kroměříž a okres Vsetín. 

 

4. Účast 

Akce se mohou zúčastnit jen motocykly, které jsou technicky způsobilé a nesou platnou nálepku STK. Každý účastník 
by měl mít samozřejmě platné řidičské oprávnění se skupinou odpovídající výkonu jeho stroje. 
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Akce se může účastnit kdokoliv s motocyklem zn. Vespa. Každý účastník zaplatí startovné 100,- korun českých 
(členové pořádajícího Vespa Clubu Zlín budou mít snížen poplatek za startovné na 70,- korun českých). Výtěžek ze 
startovného půjde kompletně na úhradu cen a upomínkových předmětů pro všechny účastníky. Startovné se bude 
hradit převodem na bankovní účet Vespa Clubu Zlín dle instrukcí, které obdrží zájemce o účast v potvrzovacím 
emailu. 

Upozornění ! Každý účastník akce zodpovídá sám za sebe, za svůj stroj a účastní se akce na vlastní nebezpečí. 

 

5. Přihlášení 

Zájemce o účast na této akci musí provést přihlášení vyplněním a odesláním jednoduchého elektronického formuláře 
na webových stránkách Vespa Clubu Zlín, do kterého vyplní:  

- jméno a příjmení účastníka, 
- kontaktní email a telefonní číslo, 
- model a skutečná kubatura stroje, 
- rok výroby Vespy, se kterou se chce účastnit. 

 
Po přijetí přihlášky bude zájemce o účast dále informován prostřednictvím emailu nebo telefonu. 
Maximální počet přijatých účastníků je 20. V případě že bude zájem větší, než-li je stanovený maximální počet, 
budou posuzovány přihlášky dle pořadí, ve kterém byly přijaty. 

 

6. Vypsané skupiny a kategorie 

Aby byla účast spravedlivá opravu pro všechny, budou účastníci rozděleni následovně: 

Skupina 1 ( klasické motocykly Vespa do r.v. 1970 vč. ) 
      Kategorie A / do 150 ccm včetně 
      Kategorie B / nad 150 ccm 
 

Skupina 2 ( klasické motocykly Vespa od r.v. 1971 a moderní Vespy ) 
      Kategirie A / do 125 ccm včetně 
      Kategorie B / nad 125 ccm 
 

Skupina 3 „Dámský pohár“ 
všechny motocykly Vespa ze Skupin 1 a 2 ve všech kubaturách s ženou za řídítky 

 
Pozn.: Stroje budou do jednotlivých kategorií rozděleny na základě skutečného objemu motoru, nikoliv na základě 
modelového označení z továrny. 
 
 

7. Startovní pořadí a dojezd do cíle 

Účastníci budou pořadatelem rozděleni dle výše uvedeného dělení a bude jim přiřazena jejich startovní pozice a 
jejich startovní čas. Tyto informace jim budou sděleny během rozpravy. Na trať budou účastníci na svých strojích 
vyjíždět v  pořadí od nejstarších po nejnovější stroje. Před samotným okamžikem odjezdu bude do jízdního výkazu 
pořadatelem zaznamenán stav počítadla ujetých kilometrů. Startovat se bude z předem vyznačené pozice (startovní 
čáry) na pokyn startujícího. Jednotliví účastníci budou vpouštěni na trať ve dvouminutových rozestupech s tím, že čas 
startu prvního účastníka bude 09:00 hod. 



5 

 

Při příjezdu bude pořadatelem zapsán přesný čas, kdy účastník projede přes cílovou čáru a v zápětí opět zaznamená 
do jízdního výkazu stav počítadla ujetých kilometrů po návratu z trati. 

 

8. Harmonogram 

 
Uzávěrka přihlášek   12. 8. 2022  20:00 hod.   
 
Otevření parkoviště   17. 9. 2022  08:00 hod. 
Rozprava s účastníky          ||   08:15 hod. 
Start prvního účastníka          ||   09:00 hod. 
Cíl prvního účastníka (předpoklad)        ||   10:00 hod. 
Zpracování všech dosažených časů        ||   11:45 hod. 
Vyhlášení výsledků, předání cen        ||   12:00 hod. 
Ukončení           ||   13:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za pořádající Vespa Club Zlín 
 

 
 
 
Martin 
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