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Datum konání: 10.10.2018  Místo konání: AČR Praha 

Účast na zasedání: 

Člen komise: Ano Ne Člen komise: Ano Ne Host: Ano Ne 

Hanák Ladislav X  Pleticha Miroslav X  Kafka Stanislav X  

Indrák Ondřej  X Tejchman Milan X  Kopecký Luděk X  

Jeníček Tomáš X  Vrtělka Jaroslav X  Kunc Tomáš X  

Kadlec Jiří X  Vymazal Jakub X  Tejchman Ladislav X  

Kříž Daniel X     Konečný Martin X  

 
Předseda Komise Off-Road AČR, Milan Tejchman, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání ve 12h00. 

Všichni členové souhlasí s tím, že byli řádně svoláni pozvánkou dle příslušného jednacího řádu a konstatují, že 
zasedání Komise Off-Road AČR (dále jen „Komise“) je usnášeníschopné vzhledem ke stavu přítomných členů. 

Následně bylo přistoupeno k projednávání programu: 

Odsouhlasení programu zasedání: 

Pol. Popis Prezentuje 

01) Tisková zpráva Komise Pleticha M. 

02) Zápis předchozího zasedání Komise Pleticha M. 

03) 
FIA Off-Road komise 

FIA seminář + vyhlášení 
Kopecký L. 

04) VV FAS AČR / PREZIDIUM Kunc T. 

05) Rozpočet Svazu Tejchman M. 

06) Kalendář Tejchman M. 

07) Reprezentace Tejchman M. 

08) Středisko mládeže v AČR Vymazal J. 

09) Projekt JUNIOR Vymazal J. 

10) Klubové závody Rx Kříž D. 

11) Klubové závody Ax Tejchman M. 

12) Media (TV + ostatní) Tejchman M. 

13) Ostatní Tejchman M. 

14) Seznam úkolů Tejchman M. 

15) Shrnutí tiskové zprávy Pleticha M. 

   

   

   

   

   

 Hlasování: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
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01) Tisková zpráva Komise Pleticha M. 

01-01 KOMISE č.2018/03: odesláno 11.09. / publikováno na portálu AČR = NE 

ZASEDÁNÍ KOMISE OFF-ROAD AČR 
- Komise Off-Road AČR na svém třetím zasedání v letošním roce dne 22.8.2018 vzala na vědomí 

zprávy z Prezídia AČR, FIA Off-Road komise. 

- Komise Off-Road AČR vzala na vědomí zprávu z VV FAS týkající se dohadovacího řízení 
k rozdělení prostředků pro automobilový sport. 
- Komise Off-Road zhodnotila doposud odjeté závody Off-Road  (Autocross a Rallycross) . 

- Komise Off-Road AČR vzala na vědomí zprávu o činnost Střediska mládeže, a zprávu o dosud 
proběhlých Autocrossových akademií s tím, že finálové kolo proběhne v Dobřanech 1.-2.9.2018 

při MCR RB. 
- Komise Off-Road AČR odsouhlasila termín výroční konference, která se bude konat 10.10.2018 

v budově AČR. 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

01-02 ČEŠTÍ AUTOKROSAŘI OVLÁDLI MISTROVSTVÍ EVROPY / publikováno na portálu 05.10.2018 

Velký úspěch zaznamenali v letošní sezóně Mistrovství Evropy v autokrosu naši reprezentanti. Ze 
čtyř kategorií vypsaných pro evropský šampionát získali pro Českou republiku tři mistrovské 
tituly. Trio Václav Fejfar, Petr Nikodém a Jakub Novotný dokázalo, že autokros je naší 
dlouholetou doménou a jezdecky i pořadatelsky patříme mezi nejlepší země v Evropě.  
 
Dominanci českých jezdců potvrdil také poslední letošní evropský závod v italské Maggiore. 
Urputný boj svádět Jakub Novotný, který v kategorii Junior buggy do poslední chvíle bojoval o 
pozici evropského šampiona. I když se ve finále umístil na druhé pozici, titul Mistra Evropy 
nakonec vybojoval s minimálním náskokem sedmi bodů. Jako jediný jezdec letos dokázal nasbírat 
plné body z jednotlivého podniku a ve svých 14-ti letech se stal nejmladším Mistrem Evropy v 
juniorské kategorii.  
 
„I přes několik technických problémů to byla perfektní sezóna. S Grencisem jsme o titul 
bojovali až do posledního kola závěrečného finále a jsem šťastný, že se to povedlo, protože 
před posledním podnikem to byly fakt velké nervy. Vzhledem ke svému věku ještě nemůžu 
přestoupit do vyšší divize, tak pojedeme Junior buggy také v následující sezóně,“ komentoval 
svůj úspěch Jakub Novotný.  
 
Petr Nikodém mistrovský titul obhajoval, což je vždy mnohem náročnější než jeho zisk. Nicméně i 
tak si letošní trofej pojistil už v předposledním závodě a na závěrečném klání v italské Maggiore 
se se svojí lehkou šestnáctistovkou přihlásil do divize Superbuggy. V nejsilnější divizi všem 
konkurentům ukázal, že je schopen s malou váhou vozu a o polovinu slabším motorem vyhrát 
jízdu. V loňském roce vybojoval svůj první titul Mistra Evropy v pouhých 18-ti letech.  
 
„Už před sezónou jsem poslouchal, jak je náročná obhajoba titulu. Moc jsem tomu nechtěl 
věřit, ale později jsem se přesvědčil, že tomu tak opravdu je. Byl to náročný rok, ve dvou 
víkendech nám padly čtyři motory, což dramaticky zkomplikovalo celou sezónu. Navíc se do 
šestnáctistovek vrátil někdejší mistr Evropy René Mandel, takže konkurenci jsme měli opravdu 
velkou. Přípravě jsme věnovali maximum a já jsem do toho dal úplně všechno. Nakonec se nám 
podařilo obhájit titul už v předposledním závodě, za což děkuji všem členům týmu a 
partnerům,“ hodnotil svoje vítězné evropské tažení Petr Nikodém.    
 
Samostatnou kapitolou je Václav Fejfar. Ten ve svých šedesáti letech získal titul Mistra Evropy už 
potřetí. Pouze jemu se podařilo zvítězit v závodech Mistrovství Evropy ve všech třech „dospělých“ 

https://autoklub.cz/aktualita/2763-cesti-autokrosari-ovladli-mistrovstvi-evropy.html
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divizích, tedy Buggy 1600, Superbuggy a Touring autocross. V letošní sezóně ukořistil maximum 
bodů z jednotlivého závodu a Mistrem Evropy se zaslouženě stal už na předposledním podniku ve 
Francii. Svoji skvělou letošní formu potvrdil sedmi vítězstvími, dvakrát druhým a jednou třetím 
místem. 
 
„I když to tak může vypadat, zisk letošního titulu nebyl o nic jednodušší než v minulých letech. 
Náš tým sází především na stoprocentní přípravu a nastavení auta, to je v autokrosu úplný 
základ. A protože je to tvrdá kontaktní disciplína, do výsledků často promlouvá i ono pověstné 
štěstí. Letos opět stálo na naší straně a celou sezónu jsme si fakt užili. Třešničkou byla určitě 
naše domácí Nová Paka, kde se nám podařilo také zvítězit. Za každým úspěchem je ale tvrdá 
práce celého týmu a já všem moc děkuji,“ prozrazuje svoje pocity skvělý Václav Fejfar. 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

 
 

02) Zápis předchozího zasedání Pleticha M. 

02-01 KOMISE č.2018/03: viz příloha 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

 
 

03) FIA: informace ze zasedání „FIA Off-Road komise“ Kopecký L. 

03-01 ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ / KOMISE OFF ROAD FIA / Paříž, 3. 9. 2018  
V průběhu jednání byly schváleny některé změny technických předpisů pro rallycross, které byly  
předloženy Pracovní skupinou pro technické předpisy.  
Ve sportovních předpisech pro rallycross došlo pouze ke kosmetickým úpravám. Kalendář bude  
představen na říjnovém zasedání (25.10.).  
Zahájení MS Rx elektromobilů bylo posunuto na rok 2021 vzhledem k nedostatečnému počtu  
přihlášených továrních týmů.  
U autocrossu také nedošlo k žádným výrazným změnám, pouze se dokončuje jiná forma odstavců
, která již byla avizovaná v květnu.  
V technických předpisech došlo k určení koeficientu obsahu pro dvoutaktní motory (x1,9).  
Do seriálu ME je přihlášeno 10 podniků. Oby naše podniky by měly být v termínech, které jsme  
přihlásili.  
Luděk Kopecký / 10. 10. 2018 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

 

04) VV FAS AČR / PREZIDIUM Kafka S. 

04-00 Informace ohledně řešení žaloby na AČR a bývalého prezidenta týkající se údajného 
neoprávněného čerpání státních dotací. Řešení problémů s dofinancováním AČR. 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

 

05) Rozpočet Komise Tejchman M. 

05-01 - viz příloha 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

05-01 Hlasování: kompenzace 50,-EUR na startovném při závodech MMČR v AUT (dle přiložené tabulky 
s podmínkou dostatečných prostředků z Pr.V.) 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 
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06) Kalendář Tejchman M. 

06-01 - viz příloha 
12.12.2018 / Setkání členů komise / Autoklub ČR 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

06-02 10.10.2018 / Konference Komise Off-Road / Autoklub ČR 
 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

06-03 17.11.2018 / Vyhlášení Komise Off-Road / Humpolec 
 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

06-04 28.11.2018 / Galavečer AČR / Off-Road osobnost (Nikodém, Novotný) 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

06-05 REPREZENTACE 2019 
- termín přihlášení: přihlášky zaslat do 30.listopadu 2018 
- termín výběru: do 31.12.2018 
- termín ceremoniálu udílení dekretů: ve 3.týdnu měsíce ledna 2019 
- Dopis p. Častorala týkající se Jeho reprezentace na základě výsledků v CEZ a národních 

Mistrovství: Odpověď připraví a zašle p.Častoralovi - T.Kunc 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

 
 

07) Reprezentace: Seznam / Zásady / Koncepce / Plnění smlouvy Tejchman M. 

07-01 ZÁSADY: 
 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

07-02 KONCEPCE: 
- viz příloha 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

07-03 PLNĚNÍ SMLOUVY: 
 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

 
 

08) Středisko mládeže v AČR Vymazal J. 

08-01 Rozpočet: 
Ax-akademie 2018: ukončena akademie 2018 (vybráni 3 jezdci s podporou Klubu mládeže) 
Rx-akademie 2018: proběhne 14.10 v Sedlčanech 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

08-02 Projekt RB akademie: 

Projekt Rallycrossové a Autocrossové bude pokračovat i v roce 2019 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

08-03 Činnost Střediska: 

 

 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 
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08-04 Dopis / podnět / paní Taflířová / viz příloha     

- Klub mládeže zjistí váhy jednotlivých vozidel a jezdců divize RB160 / do 31.10.2018 
- Nebude se řešit (převod / pneumatiky) 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 
  

 

09-00 Projekt JUNIOR Vymazal J. 

 - a) doplňující informace (MARAT)   
- b) výběrové řízení / hlasování 

- výběrové řízení ukončeno / vítězem se stala firma MARAT 
- c) ostatní 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

 
 

10-00 Klubové závody Rx Kříž D. 

10-01 Kalendář: 
- v roce 2019 budou Klubové závody pokračovat 
- hledají se nové tratě (2 v jednání) 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

10-02 Hodnocení závodů: 
- všechny závody proběhly bez problémů 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

 
 

11-00 Klubové závody Ax Tejchman M. 

11-00 Pořadatelé z Kosic nereagují / prozatím bez další odezvy ze strany jiných „hobby“ závodů 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

 
 

12-00 Media (TV + ostatní) Tejchman M. 

12-01 Reportáže (zpětná vazba/zhodnocení spolupráce) 

 - spolupráce AČR a ČT bude pokračovat i v roce 2019. 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

12-02 TV / 2019 

 Nabídka pořadatelům / propagace partnerů: 

- viz příloha (tato nabídka na propagaci partnerů platí i pro rok 2019) 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

12-03 MEDIA 

 Autoklub.cz: s menšími problémy (nejsou publikovány TZ Komise), ale jinak v pořádku 

Autokrosar.cz: v pořádku 

Ostatní: připravuje se spolupráce s časopisem RALLY (šéfredaktor části o Ax a Rx / V.Resl) 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 
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13) Ostatní Tejchman M. 

13-01 Lékařská zpráva: GDPR 
- upravit formulář / vzor zprávy zaslat MUDr. Martínek Milan / zajistí (D. Kříž, J. Vrtělka) 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

13-02 Návrh na předání Soutěžícího jezdce Kindla Disciplinární komisi za nepřístojné chování při 
závodu MMČR v Autocrossu v Sedlčanech. 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

13-03 Návrh předání k posouzení  předsedovi DK JUDr. Janákovi podnět k Disciplinární komisi týkající 
se incidentu během závodu MMČR v Autocrossu v Sedlčanech. 

 Pro: 5 Proti: 2 Zdrželo se: 1 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

 

14) Seznam úkolů (vyhotovit písemně) Tejchman M. 

14-00 Publikace na portálu AČR o možnosti zaslání přihlášek do Repre 2019 (do 30.11.2018) 

- termín: 31.10.2018 
- zodpovídá: M.Pleticha, M.Tejchman 

14-01 Tabulka odměn / repre / Pr.I. 

- termín: 21.10.2018  
- zodpovídá: M.Pleticha, M.Tejchman 

14-02 Technické předpisy: návrh změn 

- termín: 31.10.2018   
- zodpovídá: členové komise 

14-03 Váhy vozidel RB160 

- termín: 31.10.2018  
- zodpovídá: Klub Mládeže v AČR 

14-04 Ax-ME / Race Director: 

- termín: 25.10.2018 (prezentovat na zasedání FIA komise)  

- zodpovídá: L.Kopecký 
  14-05 Seznam potencionálních jezdců a aut ohledně akceptace vozidel s prošlou homologací 

- termín: 25.10.2018 (prezentovat na zasedání FIA komise) 
- zodpovídá: L.Kopecký 

14-06 Technické předpisy: Ax-ME / výjimka rámů (A sloupek / sklon hl.oblouku) končí v roce 2020 

- vypracovat předpis na úpravu rámů / návrh zaslat na FIA 
- vyhotovit seznam vozidel v ČR, kterých se to týká 
- termín: sezona 2019   
- zodpovídá: Kopecký / Stránský / Urban 

14-07 Ax-Hollabrunn: schůzka s pořadatelem ohledně rozšíření tratě 

- termín: příští zasedání Komise 
- zodpovídá: M.Tejchman / J.Vymazal / L.Tejchman / L.Kopecký 

14-08 Vzor Formuláře lékařské zprávy 

- termín: příští zasedání Komise 
- zodpovídá: D.Kříž a J.Vrtělka (ve spolupráci s MUDr. Martínkem) 

  14-09 Projekt „Podpora talentované mládeže OFF-ROAD“ 
- termín: příští zasedání Komise 
- Rx: Pajr 
- Ax: sezona / cca 2mil.Kč / rozpočet + jména / 31.10. 
- zodpovídá: L.Tejchman, J.Vymazal, L .Hanák, J.Kadlec 
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  14-10 Kalendář: 

- Rx Melk / 07-.08.09.2019 / včetně MMČR 
- Rx Lausitz Ring (vyvolat jednání s ADAC týkající se spolupráce při pořádání závodů) 
- termín: příští zasedání Komise (bude upřesněno při tvorbě kalendáře na rok 2019) 
- zodpovídá: členové komise 

  14-11 NSŘ/Standardy: 

- Standard+ZU/bezp.plán: OOPP (osobních ochranné pracovní prostředky) hasičů 
- Standard+ZU/bezp.plán: umístění has.př. (předstartovní, start), hasič.služba na startu 
- 16.2.3 ? Standard+ZU/bezp.plán: nehoda / vyšetření dle rozhodnutí hl.lékaře / odmítnutí 

– hlášení hl.lékaře / nemůže pokračovat v závodě / nová lékařská zpráva 
- org.plán/bezp.plán: zdravotní služba přes noc 
- RB160: camera / obligatory     - Odsouhlaseno 
- Ax+Rx (1 závod / 1 jezdec/ 2 divize) / vyjímka (souhlas všech jezdců) 
- Trénink (pořadí/obrácené pořadí = skupina stejná/větší-menší) 
- 11 aut (2 skupiny / 1 odstoupí / 1 skupina?) 
- Zastavení závodu (červ.vlajka): automaticky odjezd do PZS / opakování po další jízdě 

 
 

15) Shrnutí tiskové zprávy Pleticha M. 

  

 

 Komise bere tyto informace na vědomí. 

 
Termín dalšího řádného zasedání:  
 
Zasedání bylo následně ukončeno v 15h00. 
 
Zapsal: M.Pleticha, místopředseda Komise  Schválil: M.Tejchman, předseda Komise 


