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Technická komise FAS AČR 

TECHNICKÝ DOTAZ 

Agenda 

Číslo dotazu 054/2017 

Přijato 17. 10. 2017 

Odpovězeno 18. 10. 2017 

Základní údaje 

Jméno a příjmení Sobotka Petr 

E-mail petr.sobotka@seznam.cz 

Typ dotazu Technika 

Disciplína Rally/RSS/P2+ 

Skupina/Třída T1 

Vozidlo 

Značka Hummer 

Typ/Model H3 Alpha 

Číslo homologace  

Dotaz 

 

Dobrý den, 

 

v roce 2012 jsem upravil svůj vůz Hummer H3 Alpha k závodění. Sériové vozidla na standardních 

RZ. Předělali jsme nádrž na FIA schválenou, vestavěli klec, dodali FIA sedačky, předělali tlumení. 

Víceméně vše a to celé pod dohledem komisaře z AČR, jehož jméno si bohužel již nevybavuji. Od té 

doby jsme odjezdili několik mezinárodních rally (Tunis, ICR, Afrika..) vždy s normální SPZ a STK, 

protože jsme přejížděli po Evropě i 2500km. Od ledna letošního roku po zpřísnění pravidel již 

neprojdu STK, klec vymontovat v podstatě nelze bez mega úprav, na sportovní značky ale pak 

nemohu jezdit např. Praha - Malaga apod. Takže dotaz zní, co mohu dělat?! A pokud bude odpověď 

jedině sportovní a na podvalu, jak tedy mohu získat sportovní značky, jak postupovat abych je získal? 

Auto se nyní připravuje na další závod, ale to bychom nějak vymysleli. Moc děkuji za radu.  

 

S pozdravem Petr Sobotka 

 

Odpověď 

 

Vážený pane, 

 

pro podniky v gesci Autoklubu ČR a potažmo FIA je nutné vůz vybavit tzv. R značkou, která vozidlo 

povoluje provozovat pouze během podniku (výjimku mají jen terénní kamiony). Postup je následující: 
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1. mít vůz v souladu s předpisem tzn.  články 281,282,283 a 285 (T1) přílohy J MSŘ FIA 

2. požádat o přestavbu vozu na vůz sportovní zasláním velkého Technického průkazu na adresu: 

Josef Stránský, P. Bezruče 812,  54301 Vrchlabí. Přitom bude vystaven a zaslán Průkaz 

sportovního vozidla s registrační značkou (PSV). 

3. požádat na www.autoklub.cz o tzv. individuální testování vozu - bude Vám přidělen testovací 

komisař 

4. absolvovat sportovní STK (Pha Chodovec nebo Zlín Malenovice) 

5. převzít R značky v místě trvalého pobytu resp. na příslušném úřadě na odboru registru vozidel 

6. 6. do PSV získat razítko Min. dopravy tzn. souhlas s provozováním vozidla na veřejné 

komunikaci 

 

 

Zpracoval/a: Technická komise 

Schválil/a: Ing. Josef Stránský 
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