
Autoklub České republiky
Federace automobilového sportu
Svaz historických vozidel

Zápis ze schůze Svazu historických vozidel
FAS AČR

24. listopadu 2012 – 12:30 hod. v Praze (budova AČR)

SHV 03-2012

Přítomni:  ing. Stanislav Kafka, ing. Luboš Šalát, ing. Jaroslav Krčma, ing. Rostislav Hadaš, ing. Josef 
Michl

Hosté: ing. Josef Stránský, ing. Stanislav Minařík, ing. Radovan Novák, Jiří Valenta    
Omluveni: Milan Pospíšil                     

1. Zahájení
- přivítání hostů
- schválení programu jednání – dle mailové pozvánky

2. Informace ing. Nováka k financování reprezentace HA
MŠMT podle výsledků v jednotlivém mistrovství přiděluje reprezentační prostředky na následující 
sportovní rok – umístění do 8. místa v disciplíně s přihlédnutím k počtu účastníků a počtu národností. 
Celková výše přidělených prostředků je potom zásadně ovlivněná postavením disciplíny v hodnocení 
sportů ( olympijský sport, masovost, mládež,…). HA jsou trvale zařazeny i přes velikou úspěšnost okolo 
62 místa, tedy mezi příliš nepreferovanými. Letošní dotace ve výši 742 600,- Kč byla zcela rozdělena 
reprezentantům dle usnesení SHV 01-2012. Z důvodu výšky dotace nebyla ponechána část na odměny 
dle umístění. MŠMT uvolnilo dodatečně ještě 2. mil. Kč pro AČR. Tato částka byla použita mimo 
automobilový sport. SHV požádá ing. Nováka, jako generálního sekretáře FAS, aby při jednáních
s MŠMT vhodným způsobem zdůraznil dlouhodobou úspěšnost historického sportu a požádal o 
překvalifikaci zařazení historického sportu v hodnotícím systému MŠMT.

3. Výsledky 2012
ZAV - umístění českých jezdců a reprezentantů (R) v letošním roce 
I. kat.   2. Konicar (R), 5. Klícha
II. kat. 1. Michl (R), 3. Táborský, 4. Adámek, 5. Král O. (R), 6. Indra (R) 
III. kat. 2. Dlouhý (R), 8. Kubíček
V. kat. 1. Tykal, 6. Klestil, 7. Mikov
Rally – Janota 6. v ME v II. Kat.

4.   Zpráva o přípravě sezona 2013
 SHV připravil kapitolu K NSŘ pro rok 2013. Odsouhlasené znění doplnit o kapitolu licence dle 

jednání SR. S ohledem na bezpečnost dopracovat do kapitoly Rally Legend rozpravu s jezdci a 
odpovědnost jezdců při účasti na Rally Legend a Pravidelnosti. S pořadateli projednat možnost 
použití klasického startovního čísla při rally. Při tvorbě předpisů bylo přihlédnuto k výsledkům ankety 
SHV.

 Kalendář ZAV – totožný s ZAV moderních aut (Brno, Rechberg, Náměšť, Šternberk, Ústí n. O., 
Dobšiná, Glassbach, Prachatice, Bušín). V SZAV projednat nerovnost vkladů u podniků pořádaných 
v rámci Berg cupu a její odstranění a zajistit důstojné vyhlášení v Rechbergu.

 Kalendář rally – dle jednání SR (Vltava, Krumlov, Příbram, Jeseníky, Pačejov, Valaška, Vyškov), 
Rally Legend (Krumlov, Bohemia, Barum, Příbram), Trofej pravidelnost (Krkonoše, Pačejov, 
Jeseníky).

 Informace o situaci v rally a o jednání SR po tragických událostech na závěr sezony 2012 a přípravě 
opatření hlavně v oblasti bezpečnosti. SHV vyjádřil nesouhlas s formou prezentace AČR a FAS 
v mediích.

5. Technika
SHV se seznámil s technickými přestupky našich jezdců v ME ZAV HA.
 Jezdec Dlouhý – odmítnutí kontroly motoru při ZAV ve Šternberku – vyloučení a následné krácení 

reprezentačního příspěvku. Následně byl sportovními komisaři jezdci odebrán HTP vlastní výroby –

kompilát různých kopii. Jezdec byl dvě sezony upomínán TK, aby doplnil data do HTP tak, aby mu 

mohl být vystaven řádný doklad. 

      Závěr - do NSŘ bude doplněna lhůta na ukončení řízení HTP
                -  jezdeci Dlouhému nebude v sezoně 2013 nabídnuta reprezentace.
 Jezdci Táborský a Král (R) - problém s převodovými skříněmi – počet stupňů a synchronizace. TK 

doplní  pro SHV rozklad situace, hlavně výklad přílohy J/1975. Dle výsledku tohoto rozkladu bude

případně oběma jezdcům nabídnuta reprezentace 



 SHV žádá rovněž o výklad možnosti použití moderní měřící techniky u HA (datalog, lambda sonda). 

Použití měření techniky je podmíněno pouze záznamem dat.

 I přes snahu otevření třetího STK na testování vozidel s RZ se pro rok 2013 nepovedlo toto 

projednat. Úkol trvá pro rok 2014.

6. Reprezentace HA v roce 2013
Rally - dle dostupných informací nebude tým Hájek motorsport pokračovat v reprezentaci.
ZAV - návrh oslovit jezdce do 8 místa v jednotlivých kategoriích (mimo kat.V. – stále nesplňuje 

reprezentační podmínky a jezdce Dlouhého. Jezdci Táborský a Král po technickém rozkladu –
bod 5).

Návrh způsobu rozdělení reprezentačního příspěveku 2013 
 20% celkové částky odložit na odměny podle výsledků

 Oslovení jezdci, kteří budou po dohodě zařazení do reprezentace, obdrží reprezentační smlouvu 

s příspěvkem 5000,- Kč a budou moc obdržet odměnu za umístění.

 Jezdcům do třetího místa v sezoně 2012 poskytnout reprezentační příspěvek podle klíče 1,2; 1; 0,8.

 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, 

7. Rozdělení finančního příspěvku z programu V. Organizace sportu – zásady pro rok 
2013 
SHV projednal pravidla pro případné rozdělení financí z programu V. SHV preferuje maximální využítí 
dotačních peněz pro zajištění společných základních potřeb pořadatelů jak rally, tak ZAV (např.
časomíra, technici, záchranný systém) z důvodu, že AČR je nositelem sportovní autority pro všechny 
pořadatele a zbytek rozdělit pořadatelům AČR např. podle významnosti podniku. Pro rozdělení zůstatku 
případné dotace mezi pořadatele v rally HA byl přijat klíč 5, 3, 1 (významné podniky, dvoudenní, sprint).

8. Různé
 Návrh termínů školení jezdců: 2. 3. rally - Želiv společně s PČR 

9. 3. ZAV - Praha – zajistit samostatně problematiku HA
 Vyhlášení rally 2012 přesunuto na 16. 2. 2013 v Poděbradech – na pozvánku.
 Dohodnout s SZAV stálou účast zástupce SHV na jednání 
 Při jednání na VV FASu se nepodařilo prosadit strukturu poplatků za technické úkony. 

9.   Usnesení:
Připomínkovat chystané změny SR a kalendář  rally v roce 2013 s ohledem na HA
Z.: Kafka
Připravit žádost generálnímu sekretáři FASu – projednání postavení HA při reprezentačních dotacích 
MŠMT
Z.: Kafka
Projednat s TK výsledky zasedání SHV
Z.: Kafka
Projednat s SZAV výsledky zasedání SHV
Z.: Kafka
Oslovit jezdce ZAV + rally – reprezentace
Z.: Kafka
Příprava školení jezdců
Z.: Kafka
Vypracovat rozklad použití nesynchronizovaných převodovek podle přílohy J/1975 ajejich použití u vozů 
FIAT a použití měřící techniky u HA – do 9. 12. 2012
Z,: Hadaš

V Poděbradech 26. 11. 2012

                                                                 Stanislav Kafka
                                                           předseda SHA FAS AČR

Zápis ověřil: Luboš Šalát




