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TECHNICKÁ INFORMACE č. 02/2014, 
 

týkající se 
 

„PNEU V RALLY V ČR V ROCE 2014“ 
 

TI 02/2014 má 2 strany + přílohu „Povolené pneu“ 

 
Platí: 

NSŘ 2014 :  KAP. E – TECHNICKÉ PŘEDPISY 
10. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PNEUMATIK VOZIDEL PŘI RALLY 
10.1 Pneumatiky 
Podle vyhlášky MD č. 341/2002 Sb. musí být po celou dobu provozu vozidla na 
veřejných komunikacích hloubka desénu pneumatik minimálně 1,6 mm.  
Lze používat pouze pneumatiky s lisovaným desénem: 
a) schválené pro veřejný provoz a opatřené homologací „E“ 
b) odpovídající předpisům FIA 2014 pro rally  (v tabulce označeno „Nové pneu“): 
c) odpovídající předpisům FIA 2012 (v tabulce označeno „Staré pneu“) pro rally: 

- 17 - 25 % běhounu tvoří desén, pneumatika má homologaci FIA a lze ji dodatečně 
dořezávat 

- více než 25 % běhounu tvoří desén, pneumatika nemá homologaci FIA a nelze ji 
dodatečně dořezávat. 

Tyto pneumatiky nesmí být v katalogu výrobce označeny typem „SLICK“. 
Používání pneumatik na rychlostních zkouškách rally všech koeficientů: 
Na rychlostních zkouškách při rally lze používat pouze pneumatiky s lisovaným 
desénem (podrobná definice je k dispozici u technické komise FAS AČR), které 
odpovídají požadavkům uvedených v odstavci 10.1 ad a), b) nebo ad c). FIA 
homologace platí ode dne začátku platnosti bez omezení a jejich seznam je 
k dispozici u Technické komise FAS AČR nebo u pověřených technických komisařů. 
V průběhu rally musí být hloubka desénu na 3/4 běhounu pneumatik namontovaných 
na vozidle a záložních pneumatik nejméně 1,6 mm. 
Kdykoliv v průběhu rally mohou být provedeny kontroly pro ověření správnosti 
použitých pneumatik. Každá pneumatika, která bude shledána jako nevyhovující, 
bude technickými komisaři označena a nesmí být použita. 
Zjistí-li technický komisař v časové kontrole před startem do RZ, že u jedné 
pneumatiky namontované na vozidle neodpovídá minimální hloubka desénu, musí 
soutěžící před dojezdem na start RZ provést výměnu za jinou pneumatiku vezenou 
ve vozidle a to za dodržení podmínek, které zde pro výměnu pneumatik platí. 
Použití pneumatik s hroty je povoleno ve smyslu dopisu Ministerstva dopravy čj. 
269/2004-150-ORG2/2. 
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Nedodržení předpisů pro použití pneumatik na RZ bude oznámeno sportovním 
komisařům k dalšímu řízení. 
Vnitřek pneumatiky (prostor mezi vnější částí ráfku a vnitřní částí pneumatiky) musí 
být vyplněn jen vzduchem. To znamená, že je zakázáno použít jakéhokoliv zařízení, 
které umožňuje zachovat funkci pneumatik při vnitřním tlaku stejném nebo nižším 
než je tlak atmosférický. 
Při všech rally a sprintrally mohou být v soutěžním vozidle převážena nejvýše 2 náhradní 
kola. 
 
 

 
STANDARDNÍ PROPOZICE ČR RALLY 2014: 
 
Článek 60.1.3  
…. 
„Nenamontované i namontované pneumatiky na ráfku je povoleno udržovat v 
prostoru s teplotou do 35 ° C. 
Toto ustanovení platí pro MMČR v rally a ostatní mistrovství, pořádaná souběžně 
s MMČR v rally (na jednom podniku). 
Při  MČR ve sprintrally a při ostatních mistrovstvích, pořádaných  souběžně s MČR 
ve sprintrally (na jednom podniku sprintrally) a při volných podnicích,  je ohřev 
pneumatik povolen“. 
 
 

Používání pneumatik pro rally v roce 2014       

     

 

ERC, Evropská 
Trofej  

(ME, Evropský 
pohár) 

MM ČR SR PČR 

Staré pneu 18" (před 1.5.2013) NE NE ANO ANO 

Nové pneu 18" (od 1.5. 2013 do 
31.12.2013) NE NE ANO ANO 

Pneu 18" s výjimkou (od 1.5. 2013 do 
31.12.2013) NE NE ANO ANO 

Nové pneu 18" (od 1.1.2014) ANO ANO ANO ANO 

Staré pneu 17",15",16" (do 31.12.2013) NE NE ANO ANO 

Nové pneu 17",15",16" (od 1.1.2014) ANO ANO ANO ANO 

Seriová pneu s "E" (po 1.5.2013) NE NE ANO ANO 

Řezání pneumatik dle SK přes PÚ 
dle SK přes 

PÚ 
ANO ANO 
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Přehled povolených pneumatik pro MMČR a „evropské soutěže“ 

 

 
 



 
 

 
  

 



 

 



 



 



 













 



















 
zdroj přílohy:  http://www.fia.com/sport/regulations?f[0]=field_regulation_category%3A92  

2014 List of eligible asphalt tyres for FIA Rallies - published on 10.01.2014 
ruční cesta: www.fia.com →sport → Regulations (dole v kategorii Key Resources) → vpravo FIA Regional Rally 

Champions → 2014 List of eligible asphalt tyres for FIA Rallies - published on 10.01.2014 
 
 

      Ing. Josef Stránský 
          předseda Technické komise AČR 


