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Svaz závodů automobilů do vrchu 

Zápis z jednání VV svazu ZAV dne 31. 8. 2016 

Místo a čas konání: Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha, od 13:00 
Přítomní členové VV: Jiří Koubek, Josef Michl, Aleš Kárný, Vladimír Starý, Miroslav Nezval 
Přítomní hosté: Stanislav Kafka, Adam Eliáš, Jan Mochan 

Program jednání: 

1) Informace o aktuálních tématech, zhodnocení sezony 
 

Jiří Koubek přivítal přítomné a shrnul letošní sezonu jako úspěšnou, bez výraznějších komplikací a 

incidentů (mimo zrušení jarního Ecce Homo). Dále informoval přítomné o svých aktivitách od 

poslední schůzky (komunikace s jezdci a pořadateli, příprava NSŘ 2017, příprava vyhlášení sezony 

2016 a FIA Masters). 

Josef Michl informoval o svých poznatcích ze závodů navštívených jako pozorovatel ASN s tím, že 

podrobnější referát bude přednesen v bodě 9. 

Proběhla diskuse o situaci, kdy bylo v Bratrušově řešeno přihlášení jezdce po uzávěrce přihlášek, 

zúčastnění uvedli k dané situaci své poznatky a informace. Jiří Koubek byl pověřen získat 

stanovisko/vysvětlení ředitele závodu a jezdce Boháče k této kauze pro objasnění skutečností. Dále 

bude pro příští sezonu upraveno ustanovení o uzávěrce přihlášek ve Standardních propozicích ZAV, 

kde bude uvedena středa 24:00 v týdnu předcházejícím pořádání podniku. 

2) Informace z FIA 
 

Jiří Koubek předal přítomným informace od S. Mináříka o projednávaných tématech FIA: 

- Velmi pozitivní hodnocení ECCE 2016 

- Nové technické předpisy vstoupí v platnost nejdříve pro Kategorii 1 v roce 2018, pro Kategorii 2 

ještě není rozhodnuto zda 2018 či 2019 

- Použití kol 18 "placů bylo zprvu technickou komisí FIA zamítnuto, ale jejich stanovisko bude na 

základě rozhodnutí komise ZAV revidováno a konečné rozhodnutí, které bude podle mého názoru 

pozitivní je na programu komise ZAV 28.10.2016  

- Závod v Portugalsku - na základě stížností jezdců dojde k projednání za účasti prezidenta komise 

ZAV, bezpečnostní komise, prezidenta portugalské federace, pozorovatele FIA a pořadatele.  

- Změny po uzávěrce přihlášek budou posuzovány sportovními komisaři, kteří rozhodnou zda se 

jednalo o administrativní chybu nebo manipulaci ze strany jezdce.  

- Vyhlášení ME 2016 bude ve Španělsku (Oviedo) 

- Zamítnut návrh na přidělování bodů za absolutní klasifikaci v kategorii 

- Návrh na rozšíření počtu trofejí bude projednán až po ukončení sezóny po vyhodnocení všech 

statistik 
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3) Příprava konference Svazu ZAV 
 

Jiří Koubek informoval o nutnosti schválit složení delegátů pro volební konferenci Svazu ZAV. Účastnit 

by se mělo 5 stávajících členů VV, 5 zástupců pořadatelů a zástupci týmů. Dohodnuto a odhlasováno, 

že počet zástupců soutěžících bude 8. 

Dále diskutován způsob výběru volitelů za soutěžící/týmy. Dohodnuto, že Adam Eliáš zajistí oslovení 

soutěžících (jezdců) kteří byli letos klasifikovaní v tabulkách a ti budou moc navrhnout 8 volitelů. 8 

volitelů s nejvyšším počtem hlasů bude pozváno volit. Plus bude informace obsahovat výzvu 

k nominaci zástupce jezdců (soutěžících) do VV Svazu (dotyčný s tím musí souhlasit). 

Konference se koná 11.10.2016 v budově AČR od 13:00. Stanislav Kafka informoval, že „kopcovou“ 

část své konference VV svazu historických automobilů spojí s naší konferencí. 

4) Rozpočet Svazu ZAV pro rok 2016 – aktuální informace o čerpání 
 

Jiří Koubek informoval přítomné o průběhu čerpání z Programu V, které probíhá dle schváleného 

rozpočtu VV Svazu. 

Josef Michl nadnesl návrh přispět účastníkům vyhlášení ME a FIA Cup na náklady spojené s cestou do 

Ovieda, pokud v rozpočtu zbydou nějaké finance. Členové VV Svazu s návrhem souhlasili, Adam Eliáš 

přislíbil prověřit stav financí a možnou realizaci příspěvku. 

5) Dotace MŠMT – talentovaná mládež 
 

Jiří Koubek informoval o částce k rozdělení pro talentovanou mládež, která je pro letošní rok 

285.700,- Kč. Zároveň předložil seznam jezdců ZAV, kteří splňují věkové kritérium pro přidělení této 

podpory. Již počátkem srpna Jiří Koubek rozeslal návrh na poměrné rozdělení mezi tyto jezdce, který 

však nebyl členy VV odsouhlasen a rozhodnutí bylo ponecháno na tuto schůzku. 

Josef Michl navrhl, aby s ohledem na dosahované výsledky, historii a výhledy do budoucna byla 

podpora koncentrována především na Petra Trnku a Dominika Pavlů a dále pak na Nelu Grundovou a 

Josefa Hlavinku. Bylo předběžně dohodnuto, že bude s těmito jezdci konzultovány jejich plány do 

dalších let a na základě toho bude podpora odsouhlasena. Josef Michl osloví jezdce Trnku, Pavlů a 

Hlavinku, Jiří Koubek zjistí plány do budoucna od Nely Grundové. 

6) Reprezentace ZAV - report  
 

Jiří Koubek předložil přítomným přehled účasti reprezentantů v jednotlivých závodech ME a FIA Cup, 

současně s přehledem čerpání přidělených financí. S výjimkou Petra Vítka již všichni vyčerpali 

kompletní přidělenou částku. Dále informoval, že Miloš Beneš již má vůz opraven po vážné havárii na 

Ecce Homo a poslední 2 závody ME pojede. Na základě neúčasti v závodech navrhl Jiří Koubek 

nevyplatit zbývající 1/3 financí Petru Vítkovi. Josef Michl vznesl dotaz, zda budeme požadovat vracení 

financí (v souladu s reprezentační smlouvou) od jezdců, kteří nesplnili požadavek účasti. Dohodnuto a 

odhlasováno (4 pro, 1 se zdržel), že Petru Vítkovi nebude vyplacena poslední 1/3 záloh, avšak VV 
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Svazu nebude iniciovat požadavek vracení již vyplacených prostředků u jezdců, kteří nesplnili 

požadavek účasti v závodech. 

7) FIA Masters 2016 
 

Jiří Koubek informoval o přípravách FIA Masters z pozice kapitána a předložil seznam kvalifikovaných 

na základě dosažených výsledků v MČR a v evropských šampionátech. Kvalifikované v nejbližších 

dnech osloví s informacemi o podniku a instrukcemi, jak se v případě zájmu přihlásit. 

Diskutovány možné divoké karty, budou osloveni tito jezdci (schválení zaslaných přihlášek divokých 

karet podléhá FIA): Grundová, Machová, Benešová, Boháč, Mlejnek, Doseděl. Podmínkou účasti je 

mezinárodní licence. Adam Eliáš nabídl pro případné nedržitele zvýhodněné podmínky získání této 

licence pro tento podnik. 

8) Příprava vyhlášení MČR, MČR HA a ČT 
 

Jiří Koubek informoval přítomné o přípravě vyhlášení MČR, které proběhne v Ústí nad Orlicí 

v Měšťanském pivovaru dne 15.10.2016 od 18:00. Informoval, že probíhá jednání s VV Svazu okruhů 

o společném vyhlášení. Přislíbena účast TV štábu. 

9) Kalendář MČR + ČT 2017 - diskuse 
 

Josef Michl prezentoval své poznatky + fotografie o zabezpečení tratí ZAV jak v MČR, tak i na 

vybraných závodech ME. Pozitivně hodnoceno použití balíků slámy/sena, diskuse o možných 

zlepšeních zabezpečení. Především musí být vylepšeno instalování sloupců pneumatik – musí být 

řádně spojeny, ideálně šrouby, nebo pevná vázací plastová páska na balíky. Bude prověřena 

možnost pořízení vybavení na toto páskování. 

Diskutovány možnosti závodů pro kalendář 2017. Josef Michl navrhl zařadit do kalendáře 3x Ecce 

Homo (jarní, ME a podzimní), Ústí nad Orlicí, Náměšť, Prachatice, Dobšinou a Bratrušov (pokud bude 

pořádán) + 2-3 podniky ME (zmíněn Rechberg, Glasbach, Ilirská Bistrica). Takto obsáhlý kalendář by 

předpokládal započítávání výsledků polovina závodů + 1, aby si jezdci mohli vybrat, kde chtějí či 

z časových důvodů mohou startovat. Jiří Koubek konstatoval, že dle jeho názoru není 3x start na 

jedné trati ideálním řešením a on se přiklání ke dvěma podnikům, ideálně jarnímu Ecce Homo a ME. 

Vladimír Starý informoval o jednání s novým ředitelem závodu v Rechbergu, který má vážný zájem o 

MČR a je připraven připravit odpovídající podmínky. Jiří Koubek upozornil na nutnost vyřešit 

možnost startovat i pro jezdce ČT, tedy dle našich národních předpisů. V jednání bude nadále 

pokračováno, tato otázka bude řešena. 

Proběhla diskuse o zahraničních závodech, před dalším plánováním kalendáře musí být ověřeno, zda 

lze do národního šampionátu za nějakých podmínek zařadit závody v zahraničí (více než jeden) bez 

nutnosti přihlašovat šampionát jako mezinárodní sérii (neúměrná finanční zátěž pořadatelů). Josef 

Michl zdůraznil nutnost požadovat po zahraničních pořadatelích zvýhodněné startovné o cca 25-30 

procent pro jezdce, kteří budou startovat jen v českém šampionátu. 
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Jiří Koubek informoval o zvažovaném záměru I. Rybníčka obnovit Brněnského draka, ve VV Svazu 

tato možnost uvítána za předpokladu rozumného termínu (ne dříve než 8. nebo 9. dubna 2016). 

10) Příprava NSŘ 2017 –diskuse nad návrhem 
 

Jiří Koubek navrhl členům VV Svazu ZAV, aby NSŘ – kapitola G byla pro příští rok ponechána ve 

stávajícím stavu, pouze s přesunutím skupiny GT do Divize I a s drobnými úpravami rozdělení do tříd 

ve spolupráci s technickou komisí tak, aby byly sladěny s řády FIA. Otevřené zatím zůstane škrtání 

výsledků, které bude finálně vyřešeno až budeme znát kalendář závodů 2017. Členové VV vyjádřili 

s tímto návrhem souhlas. 

11) Různé 
 

Zapsal: Jiří Koubek 


