
 
 
 
 
 

AUTOMOBILOVÝ SPORT 

ZASEDÁNÍ KOMISE RALLY AČR 

 

24. červenec 2018 – 11,30 – Praha, Autoklub ČR 

SSR 02-072018 

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

Omluveni: Roman Kresta 

Hosté:          Martin Konečný (Komise činovníků AČR, ASR) 
 Luděk Kopecký (sportovní manažer FAS AČR) 

Josef Stránský (předseda TK AS AČR) 
Karel Louda (Media delegát AS) 
Karel Nevečeřal (Media Delegát AS) 
Josef Pátl (Videonovinky) 

Pořadatelé: Martin Rada, Rudolf Kouřil, Luboš Šalát, Pavel Kacerovský, Michal Mikeš, Petr Pavlát, 
Tomáš Brzek 

Program jednání: 

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

2. Kontrola minulého zápisu 
- GPS Sledovací systém 

3. Informace z FIA a FAS AČR     
- FIA Kunc: Sportovní konference FIA Manila, zasedání Komise pro závody na uzavřených tratích 

a Komise rally 
- Kafka a Kunc: Zasedání prezidia AČR, VV AS, dohadovací řízení program 5, reprezentace a talent 

4. Aktuální záležitosti   
4.1. Pojetí retardéru po odjeté Rally Bohemia, zhodnocení. Finální koncepce stavby retardéru pro 

2019 bude představena při výroční konferenci Komise rally na podzim.  
4.2. Školení první pomoci na proběhlých podnicích, aktualizace databáze, zapojení činovníků do 

školení. Ve školení budeme pokračovat i v následující sezoně, lektory M. Konečný,  
V. Havelková, M. Procházka.  

        4.3. Pořadatelské skupiny – aktuální situace.  
- proškoleno 336 pořadatelů, v nejbližší době proběhne distribuce visaček odškoleným 

pořadatelům. Komise činovníků a Komise rally společně navrhne plán a obsah školení pro 
tyto skupiny. Budou připraveny vzorové prezentace a školící materiály. O školení 
informuje Komise rally zástupce skupin a pořadatele. Pořadatelům bude sděleno na 
Výroční konferenci rally.  

4.4. Vyhlášení rally 2018, termín a místo konání, pořadatel. Pověřen SAS Zlín, M. Regner,  
S. Kafka, T. Kunc, L. Kopecký zajistí hladký průběh vyhlášení. 



 
 
 
 
 

4.5. Jednotné dispečinky, zprávy z odjetých podniků. Zpráva J. Regnera a M. Regnera 
k budoucnosti dispečinků. Kladné hodnocení práce dispečinku, komunikace s pořadateli, 
vzájemná důvěra. Odsouhlasen stejný model pro příští sezonu. 

4.6. Jednotný benzin pro MČR rally, RSS, aktuální situace. V současnosti stále probíhají jednání 
s potenciálními partnery. 

4.7. Rozpočet Komise rally, investice atd., schválení rozpočtu. 
4.8. Informace ohledně kauzy Lopeník.  
4.9. Zavedení „Malusů“ a „Bonusů“ pro sezonu 2019. Struktura, oblasti hodnocení atd. Shoda 

nastavit opět toto hodnocení k jednotlivým rally, bude připraveno k projednání na další 
jednání Komise rally. 

4.10. Rally Kemp, aktualizace pro rok 2019. Je potřeba změnit model školení v kempu. Nový 
koncept bude předložen M. Regnerem na příštím zasedání Komise rally. 

5. Reprezentace a juniorská podpora 
- Rozdělení finančních prostředků dle Dohadovacího řízení ze dne 17/4 
- Komise rally obdržela částku 4 MIO Kč 
- Ondřej Bisaha 250 tis 
- Jan Černý 700 tis 
- Filip Mareš 1,3 MIO 
- Dominik Brož 100 tis 
- Ondřej Bisaha – ERT podniky s cílem vítězství v trofeji a účasti na ERT finále. Není konečná 

částka, bonusové čerpání na základě výsledků 
- Jan Černý – ERC junior 28 – Itálie, Barum rally, další účast bude upřesněna po Barum rally 
- Filip Mareš – ERC junior 28, zbývající podniky šampionátu Barum, Polsko, Lotyšsko 
- Dominik Brož – ERC junior 27,vyhodnocení účasti po Barum rally, bonusové čerpání na základě 

dosažených výsledků 

Součástí čerpání jsou taktéž částky za registrace v ERC a v junior programu Junior Experience pro 
dvě naše posádky, manažerská smlouva Petra Pluta Linharta 60 tis. 
- ERC Junior Exp. program Brož a Cais, při ME Barum a Lotyšsku 

6. Odjeté podniky (výtah z hodnotících zpráv) 
Rally Český Krumlov 2018 
-  aktivní činnost policie ČR 

-  dobře připravená divácká místa 

-  dobrá spolupráce s dispečinkem - bezodkladná reakce na připomínky BD 

-  harmonogram dodržen 

- chybějící pořadatelé na některých postech, operativně přemístěni 

- na RZ vlastní spojení, pořadatelé komunikovali pouze mezi sebou a ne s dispečinkem, 

nedostačující přenos informací. Navíc toto spojení slyšitelné i na sousední RZ, výsledkem bylo 

to, že si zastavili RZ kvůli nehodě na jiné RZ. 

- celkově dobře připravený, kompaktní závod s velmi dobrým zázemím, bez zásadních 

problémů. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

Rally Hustopeče 
- kompaktní rally, vše rychle dostupné 

- rychlostní zkoušky jsou jiné než na ostatních podnicích v ČR což je dobře.  

- BP byl podrobný včetně zakreslení diváckých míst.  

- technická přejímka přímo v servisním areálu, kdy servis byl v Hustopečích.  

- pořadatel domluvil živý přenos ze skutečné RZ na České televizi  

- prostory ředitelství ukázkové, dispečink prostorný 

- uvítací párty pro posádky je velmi příjemná na začátek rally 

- pěkné webové stránky 

- RZ 2 byla zrušena kvůli nemožnosti vrátit zpátky prvek retardéru (balík slámy). Je na zváženou 

jestli neumístit menší balíky slámy, nebo více pořadatelů. Popřípadě náhradní prvek. 

- RZ 5 byla dle mne zrušena hlavně díky nepozornosti dispečera, kdy předjezdec stál 6-7 minut 

stále na start a už měl dávno jet do RZ 

- je otázkou jestli zařazovat onen úsek šotolinový do noční sekce, když nesedá prach a posádky 

to nemají příliš v oblibě 

- činnost HČB 

- využití zkušených pořadatelů 

- bezpečnostní plán a příprava před rally 

- výborná spolupráce s Policií ČR 

- označení vozidel OBK vozidel 

- nedostatečná činnost 04 

- spojení, časté výpadky, na některých RZ pozdní funkčnost 

- slabší příprava delších RZ 

- zabezpečení kontrol v noci 

- chybějící kontakty na OBK vozidla 

- VRZ nekomunikuje s dispečinkem, řeší si věci sám bez konzultace s dispečinkem, ředitelem 

- OPŘ 3/6 a 8/11 s loňskými telefonními čísly 

- předjezdci chaotické řízení 

- zaměřit se v následujícím období na chování pořadatelů na RZ. Přestože byla velká část 

pořadatelů proškolena při velkých školení pro pořadatelské skupiny (školení organizováno 

AČR), volilo si skutečně hodně pořadatelů svá místa velmi nevhodně a nebezpečně. Až 2/3 

pořadatelů během výkonu sedí, někteří jedinci se pak věnují úplně jiným činnostem 

(grilování). 

- zvážit možnou úpravu řádů v použití prvku v retardéru, rozražené balíky slámy by jako 

bezpečnostní prvek neměly být důvodem ke zrušení RZ jen proto, že je pořadatelé nedokáží 

v rozumném čase vrátit zpět na své místo. 

 
 
 
 
Rally Bohemia 



 
 
 
 
 

- celkově dobře připravený a zabezpečený závod s velmi dobrým zázemím, bez zásadních 

problémů 

- rychlé úseky zpomaleny retardéry. Poprvé použit nový typ retardéru utvořený ze Z značek. 
Retardéry byly funkční bez větších problémů. 

- žádná zranění při haváriích 

- velmi pěkné a náročné rychlostní zkoušky na Liberecku 

- pěkné a přehledné webové stránky soutěže 

- dostatečně velký servis 

- lepší kontrola plánovaných opatření zanesených v BP a následné odstraňování zjištěných 

nedostatků (04,06), vyskytlo se několik větších rozporů mezi BP a skutečností 

- první průjezd RZ Staroměstskou zrušen kvůli proražení vany náhradního předjezdce 

- harmonogram průjezdů OBK vozidel – samotvorba časů v rozporu s NSŘ bez konzultace, čas 

„0“ v OPŘu mínus 9, v BP mínus 8 

- různé materiály – různé časy…  (shakedown) nesoulad až o 1 hod. 

- poněkud svérázný přístup ředitele závodu k řádům. Jde především o snahu za každou cenu 

dělat věci jinak i přestože to není v souladu s řády – mnoho nestandardních úprav ve 

zvláštních ustanovení (aniž by na to existovaly výjimky) nebo o použití jiných typů retardérů, 

které byly povoleny na základě výrazného nátlaku od ředitele závodu 

proslov pana ředitele na úvodním zasedání SSK – byl ochoten rušit rychlostní zkoušky, pokud 

by hrozilo, že bude narušen harmonogram přímého televizního přenosu. Naštěstí to nebylo 

potřeba, ale nemohu s takovýmto řešením souhlasit (a vyjádřil jsem se v tom smyslu už na 

úvodním zasedání SSK) 

- na retardéru č. 305 nebyl jmenován rozhodčí faktu. Bylo tak nutné rušit penalizace. 

- plánovaná trasa na rampu nebyla vůbec průjezdná. V komunikaci byla vykopána (již několik 

dní před závodem) jáma. Posádka pak byly navigovány náhradní trasou přes městský park a 

po chodníku 

- retardéry nebyly připravené podle dohody – až teprve druhý den na RZ Cetno byly jednotlivé  

krajní prvky retardéru svázány. Na všech předcházejících zkouškách byly toto realizováno až 

při našem průjezdu. V mnoha případech také nebyl barvou vymezen přesný půdorys 

jednotlivých prvků.  

- zvláštní ustanovení – bod 12.1.6 (Postup při startu RZ 8/9 Sosnová) – „V ČK před startem bude 

posádkám do jízdního výkazu zaznamenán předpokládaný čas startu do RZ …“. Ve skutečnosti 

byl čas zaznamenáván až na startu 

- v seznamu přihlášených i ve startovní listině do 1. etapy byly posádky st. č.  3 (Veiby) a st. č. 4 

(Nordgren) zařazeny v MČR i když ve skutečnosti do MČR být zařazeny neměly. 

- Zvážit v dalších letech zařazení rychlostní zkoušky Cetno. Je velmi rychlá. 

- Pozdní příprava shakedownu (start shakedownu byl v 17:30 a hodinu před startem nebylo na 

startu připraveno prakticky nic) 

- Pozdní příprava startu RZ 1  

- Pozdní příprava startu RZ 3 

- Distribuce jednotek pro ONI systém – výdej jednotek začal teprve několik minut před 

začátkem technické přejímky. Obsluha dorazila pozdě. 

 

- Itinerář 



 
 
 
 
 

o Shakedown – itinerář začíná až startem shakedownu. Obvykle se do itineráře dává i trasa 

ze servisu na start 

o Stara 46, pozice 5 – je zde poněkud nestandardní „zahřívání vozu“ na jakémsi okruhu. 

Počet koleček není omezen. Toto je velmi neobvyklé 

o Na některých stránkách se používá podivný formát času (místo např. 20 minut se používá 

0:20 minut) 

o 1. etapa – 2. sekce – podle itineráře by se mělo jet po RZ 7 do servisu a pak až na RZ 8. Ve 

skutečnosti se z RZ 7 jelo rovnou na RZ 81. etapa – chybí trasa ze servisu do UP 

o 2. etapa – chybí trasa na cílovou rampu a do UP 

- Na fyzické oficiální vývěsce byly vyvěšovány neoficiální výsledky 

- Pomalá aktualizace oficiální vývěsky na webu. Jan Mochan musel dokumenty někomu zaslat a 

ten je teprve se zpožděním dával na web Eco Rally 

- internetové připojení (WiFi) nebylo dostupné v místnosti SK 
- zapojení Rally Bohemia do Eco Rally beru jako pozitivní krok v rámci zviditelnění tohoto směru  
- pískání pořadatelů na píšťalku - neskutečné jak stále pískají. 
- pomoc Pavla Kacerovského z Krumlova 
- zázemí v hotelu na Sychrově velmi dobře vymyšleno 
- dle ASN SK použití klasických RZ do závodu elektromobilů není rozumné z hlediska bezpečnosti 

diváků - vozy nejsou slyšet. Maximální rozumné doporučuje polookruhové RZ, popřípadě RZ s 
větší intenzitou pořadatelů.  

- ve srovnání s Krumlovem chyběla na Eco Rally spousta různých detailů, které v Krumlově mají 
již vychytané, cedule, vlajky, zelené ubrusy a židle. 

- nepochopitelné zapojení na poslední chvíli zavřené zkoušky zrychlení na 200 m pro 
elektromobily, navíc "okořeněné o jízdu proti posádkám historické rally. Vše začalo zkouškou 
zrychlení všech "Malina" předjezdců na jedné dráze (místo dvou). Poté posádky Historické rally 
v kombinézách s helmou, rukavice, vůz s rámem proti posádkám elektromobilů bez helem, v 
běžném oblečení, navíc s krátkým rukávem. Vrchol byl Raimund s vozem R5, oblečen podobně 
jak jezdci Eco Rally proti elektromobilu KIA 

7. Média 
- Hodnocení odjetých podniků ze strany Média delegátů 
- Vybraní fotografové pro AS AČR, fotografie pro pořadatele, úložiště, zpětná vazba 

8. GPS sledovací systém 
- Aktuální informace z odjetých podniků, P. Štípek a M. Křen 
- Nasazení nových 17 jednotek při Barum Rally, Rally Jeseníky 
- Homologace nových jednotek FIA, proběhne během léta 

9. Bezpečnostní skupina při Komisi rally  
- Aktuální informace k proběhlé sezoně, běžná opatření 
- Materiální vybavení – požadavky budou vyspecifikovány do schůzky s pořadateli do konce září 
- Zavedení úložiště s kompletním archivem materiálů pro pořadatele rally na nadcházející 

sezonu, sestaví J. Valenta, M. Smolík, J. Regner a L. Kopecký 
- Aktualizace dokumentace v DropBoxu, zodpovědný J. Mochan a T. Kunc 

 

10. Zpráva předsedy technické komise AS 
- Průběh sezony z hlediska fungování TK při rally 
- Nominace na podniky, spolupráce HTK s pořadateli a HSK 



 
 
 
 
 

11. Došlé žádosti 
- Martin Hlavatý – spolujezdec Rally Pačejov 4WD, schváleno 
- Jakub Navrátil – spolujezdec při Barum rally 4WD, schváleno 

12. Různé 
- Distribuce osobních označení pořadatelské skupiny 

 
 
 

 
 

Tomáš Kunc 
    předseda Komise rally AČR 


