
Komise Svazu ZAV 19.6.2014 
 
Místo konání: Autoklub ČR, Opletalova, Praha 
Přítomní členové svazu: Jiří Koubek, Josef Nálevka, Milan Svoboda, Blanka Hlavatá, Vladimír Starý 
Přítomní hosté: Stanislav Kafka, Adam Eliáš, Jan Mochan, Radovan Novák 
 
Projednaný program:  

1) Představení nového Generálního sekretáře FAS AČR Mgr. Adama Eliáše 
2) Zhodnocení dosavadní sezony 
3) Příprava NSŘ 2015 – předběžná diskuse o potřebných/možných změnách 
4) Rozdělení prostředků pro juniory 
5) Finance – Program V a jiné 
6) Kalendář závodů 2015 + příprava schůzky s pořadateli závodů 
7) Vyhlášení MMČR + konference svazu – alternativy, financování 
8) Diskuse o rozdělování reprezentačních prostředků 
9) Různé 

 
 
1) Představení Mgr. Adama Eliáše 
 
Jiří Koubek představil přítomným nového Generálního sekretáře FAS AČR Adama Eliáše a předal mu slovo. 
Ten se poté krátce představil a prezentoval své priority pro nejbližší období. Závody automobilů do vrchu 
považuje nový Generální sekretář za jednu z disciplín, na které je nutné se více zaměřit a pozvednout její 
úroveň.  
 
2) Zhodnocení dosavadní sezony 
 
Jiří Koubek informoval přítomné o dosavadním průběhu sezony a dění na jednotlivých závodech MMČR. 
Informoval také o stavu Ústecké 21, kdy pro letošek byl závod bohužel opět zrušen z důvodu neprovedené 
opravy silnice, nicméně pokud se v letošním roce kompletní oprava povrchu vozovky podaří realizovat, 
mohl by závod v příštím roce být součástí kalendáře. Dále informoval přítomné o problému s požadavkem 
na HANS v Rakousku, kdy musela na závodě v Rechbergu být na poslední chvíli zrušena Česká Trofej. Do 
budoucna tak je jasné, že závody České Trofeje mohou být vypsány jen na území ČR a SR. 
V letošním roce to zatím vypadá, že se podařilo vytvořit stabilní kalendář MMČR, kdy mimo Ústí nad Orlicí 
by měly být všechny závody realizovány. 
 
3) Příprava NSŘ 2015 – předběžná diskuse o potřebných/možných změnách 
 
Bylo konstatováno, že rozdělení do divizí a skupin v současné podobě se zdá funkční a zřejmě nebude nutno 
provádět změny. Diskutována specifikace licencí pro Českou Trofej a bylo dohodnuto, že pro příští rok bude 
pro Českou trofej požadována licence vydaná FAS AČR, bez omezení pouze na národní. 
Proběhla krátká diskuse o hodnocení cizinců do MMČR, současný model zřejmě bude pokračovat, nicméně 
Svaz ZAV se zaměří na lepší informovanost zahraničních jezdců o způsobu hodnocení. 
Dalším diskutovaným bodem byla forma + délka vyhlášení závodů, kdy došlo k všeobecné shodě, že je 
potřeba omezit počet vyhlašovaných s ohledem na naplněnost tříd/skupin, lépe organizovat vyhlášení tak, 
aby proběhlo ihned po dojezdu závodu a aby bylo lépe organizováno a tím zkráceno. Jiří Koubek připraví 
návrh pro udělování pohárů a vše bude diskutováno na schůzce s pořadateli, která proběhne při Konferenci 
Svazu ZAV. 
Jiří Koubek informoval přítomné o komunikaci s Ing. Stránským ohledně skupin E1 a E2-SH a jejich 
specifikace FIA. Dohodnuto přeposlání materiálů/návrhu Ing. Stránského k rukám Generálního sekretáře 
FAS AČR.  
 



4) Rozdělení prostředků pro juniory 
 
Částka 269.600,- Kč k rozdělení. Prozatím v průběhu sezony splnili věkové kritérium tito jezdci: Malý P., 
Gruntorád, Nováček, Kozlanský (všichni program Junior cup), Popová, Černín, Pavlů. 
Předseda navrhl řešit rozdělení financí v druhé polovině srpna, dle účasti na dalších závodech v Dobšiné, 
Glasbachu a Bratrušově. 
Rozdělení proběhne stejně jako v loňském roce prostřednictvím Autoklubu JV Sport Racing v AČR. 
 
5) Finance – Program V a jiné 
 
Řešeno financování aktivit Svazu ZAV v letošní sezoně, připraven předběžný rozpočet využití financí 
Programu V MŠMT. Finance budou využity především na opatření vedoucí ke snížení startovného pro 
jezdce MMČR, MČR, MČR HA a ČT. S pořadateli bude toto projednáno.  Další navržené položky budou 
konzultovány s FAS AČR. 
 
6) Kalendář závodů 2015 
 
Proběhla předběžná diskuse o kalendáři pro příští rok, kdy se počítá s pokračováním spolupráce s MREC,  
Ústí nad Orlicí snad již bude mít od letoška nový asfaltový povrch a lze s ním tedy počítat. Nicméně 
podmínkou pro přijetí přihlášky závodu do kalendáře 2015 bude dokončená oprava silnice do konce září 
2014. Ze zahraničních závodů předpokládáme opět zařazení Dobšiné a Glasbachu, o Rechbergu bude ještě 
jednáno a bude to konzultováno s jezdci. 
Vladimír Starý informoval o možnosti zařazení závodu v Bánovcích nad Bebravou do kalendáře, Svaz ZAV to 
vzal na vědomí a bude o tom jednáno při přípravě kalendáře. Závod je polohou, stavem tratě i parkovištěm 
závodních strojů vhodný pro MMČR. 
 
7) Vyhlášení MMČR + konference svazu 
 
Emailovou korespondencí již odsouhlasen termín vyhlášení MMČR, MČR, MČR HA a ČT 1.11.2014. Lokalita 
bude vybrána cca do konce července – bude diskutováno emailem, předseda Svazu zašle nabídnuté 
alternativy. 
Termín konference Svazu ZAV byl stanoven na 7.10.2014 v Praze v budově Autoklubu ČR, kdy zároveň 
proběhne před konferencí schůzka s pořadateli jednotlivých závodů za účelem vzájemné prezentace 
návrhů/nápadů pro zlepšení stavu ZAV a společné diskuse. 
FAS AČR nyní finalizuje pravidla pro volby do Svazu, po jejich obdržení Jiří Koubek připraví potřebné 
podklady pro konferenci. 
 

8) Diskuse o rozdělování reprezentačních prostředků 
 
Odsouhlasen návrh omezení počtu reprezentantů na maximálně 2 reprezentanty v každé skupině (letos ve 
skupině N 3 reprezentanti, jinak v ostatních je tato podmínka splněna). Podmínkou zařazení do 
reprezentace je umístění do 8. místa v ME, nebo 4. místa FIA Cup. 

 
9) různé 
 
Proběhla diskuse na různá témata z oblasti ZAV, především o možnostech zvýšení jejich atraktivity 
pro jezdce a možné spolupráce s dalšími pořadateli. 


