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Zápis 2 – 2014 
 Svaz historických vozidel FAS AČR 

 

11. června 2014 – 16:00 hod. v Praze (budova AČR) 

SHV 02-2014 

 
Přítomni: ing. Stanislav Kafka, ing. Josef Michl, Vladimír Starý, Jiří Valenta, ing. Michal Velebný,       
Hosté: Mgr. Adam Eliáš, ing. Stanislav Minářík,     
Omluveni: ing. Jaroslav Krčma, ing. Luboš Šalát       
 
1.   Zahájení 

 přivítání přítomných 
 schválení programu jednání 
 

2. Info o činnosti SHV během sezony 
Během roku SHV schvaloval potřebné záležitosti korespondečně. Zejména se jednalo o 

 Schválení čerpání reprezentačního příspěvku – viz. zápis SHV 01-2014 
 Vypracování vzorového dodatku ZU pro rally pravidelnosti 

 
3. Informace o personálních změnách na FASu 
Od 1.6. 2014 byl jmenován do funkce generálního sekretáře FAS AČR pan Adam Eliáš. Ten se krátce 
představil a vysvětlil personálie: 
Ing. Radovan Novák zastává nadále funkci viceprezidenta AČR pro automobilový sport 
Mgr. Adam Eliáš je generální sekretář FAS a kartingu 
Luděk Kopecký  je sportovní manažer FAS pro automobilový sport 
Jan Mochan je sportovní manažer pro karting, ZAV a ZAO 

 
4. Průběh sezóny  
     ZAV  - ME – naši jezdci v průběžném hodnocení seriálu obsazují v jednotlivých kategoriích 
medailové pozice 
              - MMČR – výpadek jezdců na prvních dvou podnicích (Drak, Náměšť) je v rozporu s účastí na 
zahraničním podniku v Rechbergu a ve Šternberku 
     Rally – MČR další nárůst počtu startujících na všech dosud odjetých podnicích, nárůst počtu 
žádostí o HTP/TPHV 
     Legendy – velice slušná účast v Krumlově, podařilo se podchytit zájem majitelů HA 
 
5. Informace GS k chystanému čerpání prostředků programu V. MŠMT 
GS informoval, že MŠMT potvrdilo výši příspěvku na program V. a požádal SHV o vypracování 
rozpočtu na letošní rok  
  
6. Různé 

 p. Starý - SAMŠ formuje obdobu našeho SHV a projevil zájem o hlubší spolupráci v oblasti HA 
            - možnost zařazení ZAV v Bánovcích do kalendáře 2015, výhoda malé vzdálenosti, 
pěkná trať – možná náhrada za Drak   

 ing. Minářik - info ze semináře Monaco 
                      - doporučení aby SHV požádal TK o specializaci vybraného technika na oblast HA 
                     - příprava periody J2 do ZAV a rally 
                     - příprava kategorie Klasik do roku 1995   
                     - nesoulad mezi předpisy FIA a CEZ 
 
 



 ing. Michl – pro příští sezónu revidovat kriteria pro reprezentaci 
                - školení jezdců na začátku sezony 
                - kontrola shodnosti závodních vozů s homologací 
                - Klub mistrů – zasadit se o větší vážnost Klubu, případné podchycení výhod (např. 
sleva na startovném) pro členy v předpisech FASu 
                - dotaz na vztah FASu se společností Mediasport jako výrobce reportáží – kritika 
jezdců na nevyváženost reportáží ze sportovních podniků  
                - zhodnocení zavedeného systému MMČR v ZAV 
                - nesoulad předpisů FIA a CEZ, nepružnost vedení CEZ – např. chybí výsledky 

 ing. Velebný – informace o vydávání HTP/TPHV 
- zvážit jako podporu historického závodění v ZAV počet účastníků pro 
vyhlašování.  

 ing. Kafka – informace o přípravě a změnách v rally v roce 2015, SHV dohodl doporučení pro 
SR na organizaci mistrovství. 

 p. Valenta – zhodnocení podniku ME HA Vltava a příprava ZAV Prachatice 
                      -  snaha navrátit Vltavu do tradičního termínu  

 
7.   Usnesení: 
Připravit podklady pro vypsání další kategorie s názvem Klasik při ZAV a rally HA. S TK konzultovat 
vhodný datum rozsahu kategorie (? do 31. 12. 1995 ?), bezpečnostní předpisy, velikost a použití 
restriktoru,….   
Z.: Kafka, 
Při přípravě systému mistrovství rally v rámci SR zapracovat systém rally HA 
Z.: Kafka 
Píprava návrhu systému mistrovství v ZAV HA pro sezonu 2015 (zvážení státu, HTP/TPHV, 
přihlašování da mistovství,…) 
Z.: Kafka 
Připravit návrh rozpočtu 2014 
Z.: Kafka 
Přenést připomínky z jednání SHV na ostatní svazy – SR, SZAV, Klub mistrů, FAS 
Z.: Kafka 
Konzultovat se zástupci SAMŠ zařazení ZAV v Bánovcích do kalendáře 2015 
Z.: Starý 
       

                                                                                                                      
V Poděbradech  20. 6.  2014 
                                                                                                                    Stanislav Kafka 
                                                                                                              předseda SHV FAS AČR 
 
Doplnění: 
Dne 18. 6. 2014 proběhlo zasedání  VV FAS AČR, kde bylo projednáno mimo běžnou agendu 

 se zaváděním legislativy spojené s novým Občanským zákoníkem do struktury AČR a FASu 

dojde k  přejmenování SHV na „……… závodů historických automobilů“ 

 Konference svazů proběhne od poloviny září do poloviny října 

                                                                                  
                                                                                                            Kafka       
 
 
 


