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1. Úvod
Technická informace č. 04/2018 je iniciována potřebou vysvětlení výkladu (znění)
dobové Př. J FIA v otázce provedení svodu a výfuku vozu Škoda 130 LR per. J.
Pro vysvětlení je podstatné přesně vymezit pojem „svod“ a „výfuk“. Pro názornost
bylo využito znění (výřezů) dobové Přílohy J FIA z roku 1986 (znění blízkých dobových
příloh je identické). Předem ještě připomenu definici historického sportovního
automobilu (viz NSŘ, kap. K).
„Definice historického sportovního automobilu (HA)
Historický sportovní automobil je takové vozidlo, které lze zařadit do některé z kategorií nebo
formulí, uvedených v Příloze K MSŘ FIA a nebo v tomto předpisu. Po technické stránce musí
být v souladu s předpisy AIACR, FIA nebo Přílohou „J“ z odpovídající periody. Tyto předpisy
jsou koncipovány tak, aby bylo možno závodit s historickými automobily podle souboru
pravidel, která umožňují zachovat specifikaci z období jejich výroby a která zabraňují změnit zvýšit jejich výkon a vlastnosti použitím moderní technologie.
Historické závody nejsou jednoduše jen další závody, kde lze získávat trofeje. Jsou zvláštní
disciplínou, spojující sport s hlubokou úctou k těmto automobilům a k jejich historii. Sport
historických automobilů umožňuje aktivně oslavovat automobilovou historii.
Tyto předpisy platí pro všechny vozy, ať jsou to původní soutěžní vozy, nebo vozy vyrobené
jako nové stavby přesně podle dané specifikace, jejichž soutěžní historie je v souladu s
mezinárodními pravidly příslušného období.
Jediné povolené variace oproti specifikaci období jsou ty, které jsou povolené přílohou K MSŘ
nebo tímto předpisem.“
2. Definice, pojmy
V tomto bodě jsou připomenuty definice komponentů a jejich vazba k montáži a
poloze komponentů navazujících.
Článek 251 – ROZDĚLENÍ AUTOMOBILŮ Z HLEDISKA AUTOMOBILOVÉHO SPORTU A DEFINICE
ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Definice svodu – „svod je díl shromažďující plyny hned za hlavou a končí první rovinou (přírubou),
na které jsou připojeny další části výf. soustavy“ – viz níže výřez z P5. J 1986, čl. 251,odst. 2.3.5.

Článek 252 – VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO SKUPINY N, A, B

Definice výfuku – Př.J 1986, čl. 252, odst. 3.5

Článek 255 – ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO SKUPINU „A“ /CESTOVNÍ VOZY/

Provedení výfuku – „výfuk začíná od konce svodu a až odtud je libovolný“

3. Homologační list B 269 ŠKODA 130 LR

Svod výfuku ŠKODA 130 LR viz HL č. B269, var. 03/01 ES (vývoj typu) z 1. 1. 1985, jehož provedení,
tvar a kóta vnějšího průměru koncové trubky jsou uvedeny na fotografii č. 11, je předmětem varianty
ES homologačního listu. Pro ev. úpravy platí současně dobová (příslušná periodě a skupině) Příloha J
FIA. Z obou dokumentů a při dodržení podmínky dobového použití je zřejmé, že tvar, provedení a
rozměry svodu nejsou libovolné. Prakticky to znamená a platí, že:
a)
b)
c)
d)
e)

skladba spojování trubek musí být ve schématu 4-2, 2-1
svody 2. a 3. válce musí být pod svody válce 1 a 4
svod tvarem musí co nejvíce odpovídat fotografii č. 11 z HL č. B269 (viz výše)
poloha ústí koncové trubky vzhledem k příčnému nosníku motoru není stanovena
materiálem trubek (viz bod 328a - 03/01 ES) musí být ocel

Některé snímky správného, dobového resp. továrního provedení svodů viz níže:

Ex Sibera

Ex Sibera

4. Příklady nesprávného provedení výfukového svodu – vždy něčím odporují nebo nesouhlasí
s odst. Ad a) až Ad e) v bodě 3.

5. Závěr
Sběrné potrubí výf. plynů (svod) tedy podléhá předpisům a je nutné jeho tvar maximálně
přiblížit požadavkům homologačního listu a ev. dobovému provedení a to včetně tepelné
ochrany (není tedy povolena ani tepelná ochrana kevlarovou páskou, ale opět tepelná
ochrana v souladu s dobovým provedením, použitím). Posouzení stupně srovnání
s originálem (správným provedením) a tudíž legalizace svodu je plně v kompetenci
testovacího komisaře AS AČR nebo člena Pracovní schvalovací skupiny TPHV/HTP.
TI – 04/2018 má z rozhodnutí Komise rally platnost od začátku sezóny (1. závodu RHA)
2019.
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