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Zápis ze schůze Svazu historických vozidel FAS AČR 

24. září 2013 – 17:00 hod. v Praze (budova AČR) 

SHV 01-2013 
Přítomni:   ing. Stanislav Kafka, ing. Josef Michl, Milan Pospíšil, ing. Michal Velebný 
Hosté :      ing. Stanislav Minařík,       
Omluveni: ing. Luboš Šalát, ing. Jaroslav Krčma, Jiří Valenta 
    

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: 

 Doplnění MČR-RHA o podnik ve Vsetíně za zrušený podnik Vyškov 

 Doplnění MMČR- ZAVHA o podnik v St. Aghatě dle návrhu SZAV 

 Rezignace ing. Hadaše na členství ve SHV a TK včetně schvalování HTP (TPHV) z důvodu 
dlouhodobého pobytu mimo území ČR. Do SHV byl rozhodnutím prezidia na základě 
společného návrhu SHV a TK kooptován ing. Velebný, který byl současně pověřen 
schvalováním HTP 

 Schválení náhrady bloku motoru Škoda orgány FIA (http://www.fia.com/news/latest-decisions-
regards-historic-motorsport) 

 Výklad možnosti použití nesynchroního řazení u HA 

 Vypracování vzorového dodatku ZU pro rally pravidelnosti 

 Návrh zástupce HA ve strukturách FIA 

 Vypracování aktualizovaných standartů pro rally Legend 
 

3. Výsledky 2013 
     ZAV  - ME - umístění českých jezdců a reprezentantů (R)  v letošním roce   
                         I. kat.  1. Konicar (R), 2. Štěrba 
                        II. kat.  1. Adámek (R), 2. Vondráková (R), 3. Král O., 6. Indra (R)  
                       III. kat.  1. Michl (R), 2. Kubíček (R) 
                        V. kat.  1. Tykal  
               - MMČR sezona ukončena, výsledky uzavřeny 
                        I. kat.    1. Konicar ( 3 startující ) 
                       II. kat.    1. Adámek ( 6 ) 
                      III. kat.    1. Michl ( 12 ) 
                      IV. kat .   1. Bonuci ( 2 ) 
                       V. kat.    1. Tykal ( 8 )   
                 absolutně     Tykal ( 20 ) 
     Rally – MČR ještě rally Příbram a Vsetín, je zaznamenán nárůst startujících v rally HA (zatím 40 
posádek). 
 

4. Rozdělení odměn za umístění reprezentantů ZAVHA  
SHV při návrhu rozdělování reprezentačního příspěvku ponechal částku 258 tisíc Kč na odměny za 
umístění. Předseda SHV navrhl použít odměnit vždy první tři jezdce v kategoriích z řad reprezentantů. 
Pro výpočet výše odměny bylo schváleno použití koeficient 1,6; 1; 0,6. Použitím koeficientu potom 
v letošním roce vychází odměna pro mistry Evropy v jednotlivých kategoriích 60 tisíc Kč, jezdcům na 
druhém místě potom částka 39 tisíc Kč. SHV požádá FAS o vyplacení odměn – nerozdělené části 
reprezentačního příspěvku. Systém odměn použitý v letošním roce (s ponecháním části příspěvku k 
rozdělení podle umístění) SHV vyhodnotil jako do budoucna použitelný v dalších sezonách, včetně 
zachování nastavených koeficientů pro rozdělení jak základní tak odměnové části reprezentačního 
příspěvku. Bohužel kategorie V. stále nesplňuje reprezentační kriteria MŠMT.   
 

http://www.fia.com/news/latest-decisions-regards-historic-motorsport
http://www.fia.com/news/latest-decisions-regards-historic-motorsport


5. Vyhlašování sezony 2013 
 FAS – mistři 22. 11. 2013 Praha 

 MČR-RHA  23. 11. 2013 v České Lípě  

 MMČR-ZAVHA 26. 10. 2013 v Janských Lázních 

Vyhlašení zajišťují SR a SZAV. SHV  partcipuje ze svého rozpočtu na cenách a ostatních 
nákladech a organizačně se podílý na přípravě 

 ME- ZAVHA 14. 2. 2014 v Maroku. Předseda navrhl projednání výjimečného přesunu části 

nevyčerpaných prostředků z položky mzdové odměny a tuzemské cestovné do položky 

zahraniční cestovné jako příspěvek na letenku pro vyhlašované.  

6. Příprava konference SHV 
SHV pracuje průřezově přes různé disciplíny automobilového sportu. Z tohoto důvodu byl již 

v loňském roce použit model rozdělení konference na dvě části. Při konferenci SZAV proběhne volba 

zástupce této disciplíny v SHV, vlastní konference potom proběhne společně s konferencí SR. 

 Rally – 23. 10. 2013 ve Zlíně. Konference se zúčastní pořadatele rally HA, stávající 

členové SHV a zástupci týmů a jezdců soutěžících v rally HA. Konečné projednání účasti 

jezdců a týmů proběhne při Rally Příbram. 

 ZAV – 26. 10. 2013 v Janských Lázních jako součást vyhlašování disciplíny. Za SHV se 

zúčastní p. Kafka a p. Michl. SHV zajistí projednání účasti zástupců soutěžících – návrh p. 

Starý a p. Konicar. SHV doporučí pozvat na konferenci SZAV i promotéra seriálu 

Maverick. 

 V praxi se velmi osvědčilo, že má SHV svého zástupce přímo ve SR. Během příprav 

konferencí bude projednána možnost se SZAV a SR, aby do tohoto svazu kandidoval i 

zvolený zástupce našeho svazu.    

7.   Zpráva o přípravě sezona 2014 
SHV připravuje kapitolu K NSŘ pro rok 2014 – výběr z důležitých bodů: 

 Rally – vypracovat předhlášení konce výjimky platnosti přílohy K ve znění 2009 k 31. 12. 
2014. 
         - rozdělení kategorie 3. na dvě (do 1981 a do 1990). 

- info o usnesení SR k přípravě sezony 2014 a návrh SHV na počty podniků (7 podniků 
rally HA, 3 – 4 podniky Legend, 3 podniky Pravidelnosti)  

- s pořadateli projednat možnost použití klasického startovního čísla při rally s 
povinným označením H a L – jasné oddělení HA či Legend ve startovním poli 

 ZAV   - vypracovat předhlášení konce výjimky platnosti přílohy K ve znění 2009 k 31. 12. 
2014. 

- návrh hodnotit v absolutní kvalifikaci samostatně produkční a závodní vozy 
- návrh registrace zahraničních jezdců do MMČR-ZAVHA 
- kalendář společný s ZAV moderních vozů 
- připomínky k návrhu kapitoly H NSŘ předány SZAV – maximální snaha o jednotný 

systém závodů moderních a historických automobilů. 

 ZAO – jednání o vypsání České trofeje v pravidelnosti formulových vozů 

8. Reprezentace HA v roce 2013 
ZAV – návrh oslovit jezdce do 8 místa v jednotlivých kategoriích ( mimo kat.V. – stále nesplňuje 
reprezentační podmínky). 
Návrh způsobu rozdělení reprezentačního příspěveku 2014  

 20% celkové částky odložit na odměny podle výsledků 

 Jezdcům do třetího místa v sezoně 2013 poskytnout reprezentační příspěvek podle klíče 1,2; 
1; 0,8. 

 Ostatní oslovení jezdci, kteří budou po dohodě zařazení do reprezentace, obdrží 
reprezentační smlouvu s příspěvkem 10 000,- Kč a budou moci obdržet odměnu za umístění 
na konci sezony. 

 Odměny za umístění rozdělit podle klíče 1,6; 1; 0,6. 

 Tento způsob přídělu platí při výši reprezentačního příspěvku pro HA do 1. mil. Kč 

 V případě překročení zásad reprezentace (např. odmítnutí kontroly tech. stavu vozu, úmyslný 
podvod, doping) bude reprezentační smlouva okamžitě ukončena a v následujícím roce 
nebude obnovena. 



9. Různé 
 Technická konference FIA v květnu 2014 v Monaku – delegát p. Velebný 

 Trvá nevhodnost názvu našeho svazu 

10.   Usnesení: 
Připomínkovat chystané změny NSŘ, kalendáře, školení a testování v roce 2014 s ohledem na HA 
Z.: Kafka, Michl 
Oslovit jezdce ZAV  – reprezentace 2014 
Z.: Kafka 
Projednat přesun financí mezi položkami rozpočtu 
Z.: Kafka 
Přípravy konferencí 
Z.: Kafka 
Příprava vyhlašování 
Z.: Kafka 
Projednání změny názvu svazu na vhodnější Svaz závodů historických automobilů 
Z.: Kafka 
 
V Poděbradech  1. 10. 2013 
 
 
 
                                                                                              Stanislav Kafka 
                                                                                        předseda SHV FAS AČR 
 
 
 
Zápis ověřil: Milan Pospíšil     


