
 
 
 
 
 

ZASEDÁNÍ SVAZU RALLY AČR 

19. červen 2015 – 10,00 – Hustopeče, Agrotec 

SSR 03‐062015 

Přítomni:      Kafka Stanislav, Kunc Tomáš, Regner Miloslav, Smolík Miroslav,   Valenta Jiří, Roman 
Kresta, Černohorský Petr, Regner Jan 

Hosté:           Eliáš Adam (generální sekretář FAS AČR) 
Kopecký Luděk (sportovní manažer FAS AČR) 
Konečný Martin (BD FAS AČR) 
Pospíšil Milan (předseda klubu mistrů) 
Venuš Jiří (tajemník Rallye Krumlov) 
Hošák Miroslav (ředitel Valašské rally) 

Omluveni:   Štípek Pavel, Šlambora Miroslav, Radovan Novák 

Program jednání:    

1. Zahájení 
‐ přivítání všech účastníků jednání 
‐ doplnění a schválení programu 

2. Kontrola minulého zápisu 
‐ Systém  ONI,  zlepšení  fungování  kontroly  SJ  pro  rok  2015,  celková  úprava  systému  dle 

požadavků, shrnutí po třech odjetých podnicích. 
‐ Reprezentace, podpora juniorů. 
‐ Školení  vedoucích  RZ  –  proběhlo  v Žíželicích,  Klatovech  a  Šternberku,  nová  náplň  školení, 

pozitivní reakce, celkový seznam proškolených komisařů, vedení agendy. 
‐ Pracovní  jednání  Bezpečnostní  skupiny  se  členy  dispečinků  pro  rok  2015,  kordinace  a 

spolupráce mezi jednotlivými složkami, výstupní materiál zaslán pořadatelům rally. 

3. Informace z FIA a FAS AČR     
‐ FIA Kunc: Komise pro pravidla na uzavřených tratích   a Rally komise, prezentace žluté vlajky 

na  Komisi  pro  pravidla  na  uzavřených  tratích  a  prezentace  systému  Rally4now.  Na  obou 
komisích intenzivně diskutována problematika evropských gum a jejich budoucnosti při ME a 
ERT.  SR  vzal  na  vědomí  procesy  prosazování  jednotlivých  rozhodnutí  ve  strukturách  FIA 
zástupci FAS AČR. 

‐ FAS  GS  A.  Eliáš:  VV  FAS  –  Prezidiu  předložena  aktuální  zpráva  o  dění  k  Valašské  rally. 
Prezidium  AČR  taktéž  schválilo  udělení  jezdecké  licence  S.  Kafkovi,  schválilo  kooptaci  
P. Černohorského do SR se zaměřením na  kontrolu tratí. 

‐ Informace o průběhu  Rally talent a Rally star. 

   



 
 
 
 
 

4. Aktuální záležitosti  
4.1. Hodnotící zprávy – aktualizování hodnotících zpráv HSK a BD, AJR. 
4.2. Žádost jezdce a spolujezdce Adam a Roman Čepelovi, národní licence – schváleno SR. 
4.3. Žádost o udělení mez. licence pro jezdce L. Matěnu a spolujezdce L. Hlaváče. Podmínkou je 

absolvování dvou dvoudenních rally s vozem 2WD a úspěšné absolvování Rally kempu. 
4.4. Žádost GS jezdci J. Orsákovi o předložený výpis z karty řidiče jezdce J. Orsáka. GS informoval 

přítomné o komunikaci  s J. Orsákem. SR navrhl postoupit  tento případ FIA pro  informaci. 
Situace neodporuje řádům, má však etický rozměr, který SR není schopen postihnout. Pro 
sezonu 2016 dojde k úpravě  licencí – občan  ČR  český  ř.p..  Informace předána při  jednání 
Rally komise FIA, SR bude informován o závěrech z FIA. 

4.5. Úprava čl. 30.3 Maximální průměrná rychlost na RZ: 
………………… 

Rychlostní zkouška, při které bude více  jak  třemi prioritními nebo  jakýmkoliv neprioritním 
jezdcem  překročena  hranice  120  km/h,  musí  být  v případném  dalším  průjezdu 
z bezpečnostních důvodů zrušena.  

………………… 

 4.6.  Testování  na  tratích RZ  před  konáním  podniku  –  doplnění  článku  25.3.  a  25.5.  SPR 
2015. Pro rok 2016 dojde ve SPR 2016 k úpravě článku s jasným cílem definovat pravidla k 
testovaní týmů před podniky u nás. 

4.7. Valašská  rally – aktuální situace a budoucnost. Svaz  rally vzal na vědomí hodnotící zprávy 
SSK  a BD.  SR  vzal  na  vědomí  rezignaci M. Hošáka  na  funkci  předsedy OV Valašské  rally.   
T. Kunc a S. Kafka budou  jednat o budoucnosti  rally s J. Tomaštíkem a M. Hošákem. Svaz 
rally má zájem o zachování Valašské  rally, ovšem SR musí být předložena  jasná koncepce 
rally  včetně  teritoriálního  vymezeni  s finančním  a  personálním  plánem.  Svaz  rally  poté 
rozhodne do konce července a podá konečnou zprávu Prezidiu AČR.   

4.8.  Svaz  rally  schválil  rozpočet  pro  rok  2015.  Součástí  rozpočtu  nově  kapitola  200  tis.  Kč 
Pořadatelé,  ze  které  bude  vyplácena  bonusová  složka  pořadatelům  dle  hodnocení 
z jednotlivých podniků. 

4.9.  SR  obdržel  oficální  informaci  o  zrušení  Rally  Příbram  2015.  SR  bude  v nejbližších  dnech 
jednat o náhradní variantě. 

5. Asociace jezdců rally 
‐ Svolána Valná hromada při Rally Krumlov 2015 J. Pilařem a T. Plachým. Zásadní nezájem ze 

strany jezdců, jednání se zúčastnili T. Kunc a S. Kafka. Zopakovali stanovisko SR a informovali 
o kooptaci P. Černohorského do SR (není zástupce AJR). 

6. Odjeté podniky 
‐ Na  jednání SR pozvání zástupci prozatím odjetých rally. SR tak bude zvát všechny ředitele a 

předsedy org. výborů odjetých podniků. Cílem je projít hodnocení a získat zpětnou vazbu ze 
strany pořadatelů. 

 Valašská rally (RSS a Pohár 2+) 
‐ 107 posádek 
‐ ředitel rally M. Hošák stručně shrnul příčiny problémů, které poznamenaly negativní 

průběh Valašské rally a negativní  hodnotící zprávy 
‐ OPŘ RZ předán v předepsaném termínu neúplný. Ne všechny připomínky BD 

zapracovány. 
‐ Nevhodně zvolená koncepce, chybně postavený harmonogram 
‐ Činnost bezpečnostních vozidel pořadatele zmatečná 



 
 
 
 
 

‐ Zrušení RZ z důvodu její nepřipravenosti 
‐ Itinerář přehledný, odstraněny nedostatky z minulých let 
‐ Velmi rychlé RZ, rychlé retardéry 
‐ Využití světelných cedulí pro příjezd k DM 
‐ Minimalistické pojetí zásahových vozidel 
‐ BD 267,5 b./ HSK 145,5 b. 

  Rallye Šumava (MČR + HA), Rally Vltava (ME RHA), Legendy  
‐ 66 + 53 (HA) + 15 (Leg) posádek 
‐ Velmi dobře uspořádaný podnik 
‐ Kvalitně zorganizované školení pořadatelů 
‐ Aktivní ředitel, aplikace nových věcí 
‐ Velmi dobře zorganizovaný servis v Janovicích, výborné zázemí, doprovodný program 
‐ Nárůst posádek proti roku 2014 
‐ DM vybrána vhodně, dostatečná kapacita 
‐ RZ připraveny precizně v dostatečném předstihu 
‐ Zpoždění shakedownu o 22 minut (sanita) 
‐ REZ rychlejší ho charakteru, korigováno retardéry 
‐ BD 320,5 b./ HSK 170,5 b. 

               Rallye Český Krumlov (MČR + HA), ET, Legendy 
‐ 80 + 30 (HA) + 19 (Leg) posádek 
‐ Velmi dobře uspořádaný podnik 
‐ Velký zájem posádek 
‐ Velmi dobře zpracovaný itinerář, kvalitní mapy, nákresy, pěkně zpracovaný itinerář pro 

objízdné trasy 
‐ Dobrá spolupráce s Policií  
‐ Velmi dobrá propagace 
‐ Bohatý a perfektně organizovaný doprovodný program (např. New Energies Rallye)  
‐ Dobrá organizace dispečinku, rozhodnost, jasné vedení, RZ 4 nefunkční spojení s 

dispečinkem 
‐ Tradičně náročné rychlostní zkoušky 
‐ „Zhustit“ cedulky zakázaný prostor 
‐ BD 318,0 b./ HSK 163,0 b. 

7. Mediasport 
‐ Komunikace  mezi  pořadateli  a  Mediasportem  probíhá.  Situace  je  však  dlouhodobě 

neudržitelná. Odpovědnost za řešení má Generální sekretář FAS AČR. 

8. ONI sytém 
‐ Aktuální stav pro třech odjetých podnicích, pojmenování provozních problémů a návrh řešení 
‐ Zkušenosti s použitím žluté vlajky z dispečinků a od jezdců 
‐ Průběh sledování  
‐ Předání systému s výčtem opatření 
‐ Předložení předávacího protokolu pro dokrytí systému SAS Zlín pořadatelům. 

 

 

 



 
 
 
 
 

9. Rally kemp   
‐ Rally kemp č. 2 konaný 17. 4. 2015, lektorem V. Pech, seznam účastníků: Andrej Barčák, Karel 

Štochl, Martin Milowský, Adéla Vacková 
‐ Kemp proběhl dle schválených propozic, jezdeckou část vedl V. Pech. 
‐ Poděkování všem za realizaci kempu.  

Termín dalšího kempu v roce 2015 bude včas vyhlášen dle zájmu ze strany jezdců 

10. Bezpečnostní skupina při Svazu rally  
‐ Všechny požadované materiály uveřejněny a předány pořadatelům. Poděkování za spolupráci 

při přípravě všech školení 
‐ Příprava naučného videa pro pořadatele 
‐ Vedení agendy proškolených pořadatelů, počet absolvovaných rally atd. 
‐ Průběh školení první pomoci, předseda SR zajistí s pořadateli komunikaci ohledně termínu 

školení před rally (čas posádek pro všechny záležitosti před startem rally), vedení agendy 
proškolených posádek 

‐ Předjezdecké skupiny, požadavky ze strany SR a pořadatelů, poroběhlo jednání s V. Malinou 
při Rally Šumava 

‐ T. Kunc projedná s předsedou  lékařské komise MUDr. Procházkou stav  informací, které  jsou 
k dispozici o závažných nehodách, které se udály v letošní sezoně. 

11. Různé 
‐ Předseda SR se setkal s M. Radou (předseda org. výboru Rally Agrotec Hustopeče), společně 

se SR připraví vyhlášení Rally 2015 – úkol trvá.  

 
 
 

Tomáš Kunc 
předseda SR FAS AČR 

 
 


