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Máme za sebou další sezónu plnou různých akcí, na kterých jsme se sjížděli s našimi vozy koncernu 
IFA a někteří také načerpali něco technických zkušeností, aby zvládli udržet  technický stav svých veteránů. 
Ani jsme si to mnozí neuvědomili, ale všechna naše vozidla z bývalé NDR se letos stala „plnoletá“ – vždyť od 
ukončení výroby trabantů, wartburgů a barkasů uplynulo na jaře neuvěřitelných 18 let a některé exempláře, 
které  opečovávají  naši  členové, překročili  úctyhodné  půlstoletí  v provozu.  Naše  vozidla  budí  stále  více 
zaslouženou  pozornost.  O  nemalou  popularizaci  se  zasloužily  posádky  expedice  Trabi-tour  Afrika,  která 
startovala v září  z pražského Vyšehradu.  Příznivce značky wartburg potěšila  společná jízda první  srpnový 
víkend do Eisenachu, kde se konalo jubilejní 10.setkání za účasti necelých čtyř set účastníků. Na počátku září 
jsme zavítali  spolu se slovenskými a polskými kolegy na sraz u Frýdku-Místku, kde předseda našeho ZS 
předal ocenění hlavnímu pořadateli E. Křenkovi.

V minulém čísle jsme vás zvali na naší  VALNOU HROMADU, která se uskutečnila ve Vrbně 28.8. za 
účasti  menšího  počtu  zástupců  klubů  a  individuelních  členů,  než  je  obvyklé.  Kromě  zpráv  o  činnosti  a 
hospodaření proběhla volba nového výboru a kontrolní komise, neboť o uvolnění z funkcí požádali pánové 
Vonášek, Klampfl, Jelínek a Zajíc. Bylo navrženo volit  na další období výbor pouze sedmičlenný, kontrolní 
komise zůstala dvoučlenná.
    Následně na výborové schůzi byl zvolen předseda ZS a skladník ND, takže nyní pracuje výbor a KK v tomto 
složení:
                                             Pavel Křovák  (Plzeň)          - předseda 
                                             Vladimír Vlach  (Žatec)        - místopředseda
                                             Tomáš Přívozník (Praha)     - pokladník
                                             Jan Cimr (Hradec Králové)  - člen výboru
                                             Michal Kotek  (Praha)          - člen výboru
                                             Zdeněk Kutřín (Staňkovice) - člen výboru
                                             David Svatoš (Praha)          - člen výboru

                                             Ing.Jan Kopeček (Plzeň)     - člen kontrolní komise
                                             Radek Zajíc (Strakonice)     - člen kontrolní komise

                                             Petr Pihlík (Plzeň)               - skladník

Kontakty na funkcionáře a další informace naleznete na inovovaném webu: www.aice.cz
Korespondenční adresa zůstává beze změny: ZS A.I.C.E. ČR, Úslavská 2, 326 00 Plzeň

Výše členských příspěvků zůstává pro příští rok stejná, prosíme o jejich včasné uhrazení!
Dále výbor na svém zasedání  9.9.  projednal  a odsouhlasil  zhotovení letáčků,  které budou předány 

pořadatelům srazů v ČR za účelem další popularizace AICE a získání nových členů.
M.Kotek zajistí zhotovení kalendářů na rok 2010, které bude možné zakoupit od prosince.       

Na výborové schůzi 11.11. byly odsouhlaseny termíny výborových schůzi v dalším období  a vyhodnoceny 
akce uskutečněné v průběhu letošního roku. Dále byla projednána možnost, že každý ze členů výboru bude 
jakýmsi  garantem jednotlivých  oblastí  činnosti  ZS,  tj.  školení,  výstavy,  soutěže,  propagace  a  spolupráce 
s kluby.  Rovněž byl  odsouhlasen finanční  příspěvek pořadatelům Pražské trabantiády,  která proběhla pod 
záštitou našeho zemského svazu. Během ní došlo i k vyhlášení vítězů a předání cen třetího ročníku soutěže 
„O  pohár  AICE“,  ve  kterém hodláme  nadále  pokračovat,  výsledky  můžete  nalézt  rovněž  na  našich  www 
stránkách

Náš ZS zvažuje možnost uskutečnit vlastní menší setkání spojené s technickým školením a výstavou 
vozidel  pravděpodobně  na  Rakovnicku.  Podrobnosti  se  dozvíte  v následujících  infolistech,  kde  bude  i 
pozvánka na další valnou hromadu ZS (nejspíše v první polovině roku).    

Do nového roku vám přejeme zdraví, štěstí, spokojenost a hodně kilometrů bez nehod !
           Novinky v     souvislosti s     provozem motorového vozidla  
    

15.září vstoupila v platnost nová vyhláška ministerstva dopravy č.283/2009, o schvalování
technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel, která upravuje především rozsah povinné 
výbavy, zejména rezervy, náhradních žárovek, lékárniček a výstražných vest.

Podle jejího znění nemusí být ve vozidle náhradní kolo, pokud je k dispozici souprava na nouzovou 
opravu pneumatik a nebo má řidič uzavřenou smlouvu s asistenční službou. 
U starších vozidel, kde je rezerva součástí deformační zóny, zůstává náhradní kolo povinné.

http://www.aice.cz/


(Vozidla vyrobená v NDR nejsou ve vyhlášce zmíněna, přesto je praktické rezervu vozit dál, neboť při 
větším poškození opravná sada nepomůže, je určitě snazší kolo vyměnit a jet k cíli).
   Změna se týká především nových vozidel, kde výrobce nemusí rezervu s vozem dodávat.

Větší  nejasnosti  vznikly  ohledně  sady  náhradních  žárovek.  Podle  vyhlášky  ji  vůbec  nemusí  mít 
motorky. U ostatních vozidel se jednalo o tom, zda musí být ve výbavě žárovka, která na silnici zkrátka nejde 
z technických důvodů vyměnit. Nakonec zůstal počet žárovek nezměněn.

Další úpravou je, že plátci DPH, kteří mají vozidla vybavená mřížkou, ji mohou bez postihu odstranit a 
je zrušeno i povinné zatmavení zadních bočních skel, které vyžadovala úprava N1

Největší novinkou je zavedení povinnosti mít ve vozidle reflexní vestu, dále leták o poskyto- vání první 
pomoci  a  také  změna  obsahu  autolékárničky,  kde  přibude  respirační  rouška  nebo  resuscitační  maska 
s antibakteriálním filtrem a fólie na přikrytí zraněného. Naopak obvazy již nebudou muset být sterilní. Velikost 
obsahu lékárničky je dána druhem motorového vozidla, ale to začne platit až od 1.ledna 2011, stávající rozsah 
obsahu bude do té doby tolerován.

Pro zapomětlivé připomínáme, že při  silniční  kontrole mohou policisté  v případě porušení  vyhlášky 
udělit blokovou pokutu do 2000,- Kč a ve STK bude nesprávná výbava považována za střední závadu (B), 
kterou musí vlastník vozidla odstranit do 30 dnů.

        Jak s     převodem historického vozidla a poplatek za likvidaci         

Po zavedení „ekologického poplatku za likvidaci“ při první přeregistraci vozidla po účinnosti zákona se 
zvedla  nevole  především u  vlastníků  veteránů,  kteří  nejsou  vedeni  v registru  histo-  rických  vozidel,  tj.  u 
takových, které nemají  RZ trvale manipulační,  tzv.“veteránské značky“,  ale mají  potřebnou testaci,  průkaz 
historického vozidla a vozidlo starší 25-ti let na normálních číslech. Tito vlastníci by tak byli  znevýhodněni 
oproti ostatním, přestože na svoje exempláře vynakládají nemalé prostředky a rozhodně neuvažují o jejich 
likvidaci. Na popud klubů HV a i některých členů AICE došlo k novele tohoto ustanovení, dle které budou od 
poplatku nadále osvobozeni všichni vlastníci historických vozidel, tj. těch, které prošly příslušnou klubovou či 
krajskou testací a mají vystaven průkaz HV bez ohledu jaké značky jsou vozidlu přiděleny.   

Bohužel však zatím nebyla vydána prováděcí vyhláška zákona a příslušné registry vozidel neví jak při 
změně vlastníka v současné době postupovat. Po dotazu počátkem listopadu t.r. na odpovědného pracovníka 
OD bylo sděleno, že do vyřešení situace bude tolerován úkon v tzv.  mezipřevodu a poplatek od původního 
držitele nebude v takových případech požadován
(netýká  se  však  starších  vozidel  bez  „veteránské  testace“).  Není  ani  zcela  jasné,  zda  vozidlo  musí  být 
otestováno původním majitelem před uzavřením kupní smlouvy, nebo postačí, aby vozidlo mělo průkaz HV 
vystavený před datem přeregistrace již na budoucího vlastníka.

       Co chystá zemský svaz nového?

Na  jaře  příštího  roku  zorganizujeme  v případě  zájmu  další  technické  školení  a  počátkem  dubna 
zajistíme opět  expozici  vozidel  koncernu  IFA na Mobil  salonu  v Českých  Budějovicích.  Zájemce  o  účast 
žádáme, aby se přihlásili osobně či mailem do konce února u předsedy ZS: P.Trab@seznam.cz a uvedli jaké 
vozidlo chtějí presentovat. Připomínáme, že náklady si hradí každý sám, od pořadatele akce dostane pouze 
volné vstupenky pro posádku na tři dny a že je žádoucí, aby vozidlo bylo v pavilonu umístěno od pátku až do 
neděle (na noc možno odjet).

mailto:P.Trab@seznam.cz

