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Svaz závodů automobilů do vrchu 

Zápis z jednání VV svazu ZAV dne 3. 6. 2016 

Místo a čas konání: Šternberk, Hotel M, od 17:00 
Přítomní členové VV: Jiří Koubek, Josef Michl, Aleš Kárný, Vladimír Starý 
Přítomní hosté: Stanislav Kafka, Stanislav Minářík, Adam Eliáš, Martin Konečný 
Omluveni: Miroslav Nezval 

Program jednání: 

1) Informace o aktuálních tématech 
 
Jiří Koubek informoval přítomné o průběhu závodů v Náměšti nad Oslavou, kde byl delegován jako 
pozorovatel ASN. Závody zhodnotil jako velmi zdařilé a ocenil vstřícný přístup a snahu organizátora o 
co nejlepší zabezpečení trati. 

Dalším diskutovaným tématem byla funkce záchranného systému AČR v Ústí nad Orlicí, kde byla 
sportovními komisaři připomínkována vybavenost a celkový přístup členů záchranného systému. 
Pozvání na VV Svazu přijal Martin Konečný, zodpovědný za záchranný systém a vyslechl si připomínky 
Vladimíra Starého a Aleše Kárného. Přislíbil prověření kritizovaných skutečností a lepší dohled na 
personálem. 
Vladimír Starý informoval o velmi příkladném chování jezdce Dana Michla při havárii Jana Čermáka 
v Ústí nad Orlicí. Jezdec u havárie ihned zastavil a byl připraven aktivně pomoci jezdci Čermákovi 
v případě potřeby. VV Svazu navrhne zveřejnit poděkování D. Michlovi ve zpravodaji AČR. 

Josef Michl informoval o svých zjištěních v roli pozorovatele ASN na Ústecké 21, předem členům 
Svazu zaslal fotodokumentaci. Závod označil za zdařilý, nicméně měl jisté výhrady k bezpečnostním 
opatřením. Zápis pozorovatele bude následovat a bude zaslán emailem členům VV Svazu ZAV. 
Diskutovány nejasnosti ohledně termínů a účasti na prohlídce trati, shledány nedostatky 
v komunikaci mezi zúčastněnými osobami. 

Adam Eliáš informoval, že MŠMT uvolnilo finance na reprezentaci. Uvolněná částka je vyšší než 
původně avizovaná, aktuální stav bude dodán J. Koubkovi a ten zajistí aktualizaci rozdělení financí dle 
již schváleného klíče (VV Svazu dne 4.2.2016 v Praze). Poté tento návrh rozešle k odsouhlasení 
členům VV Svazu a po odsouhlasení potvrdí L. Kopeckému, aby mohly být uzavřeny smlouvy a 
započato vyplácení financí. 

S. Minářík informoval o novinkách FIA. Změny ve skupinách by měly být navrženy s účinností od roku 
2018. Josef Michl otevřel téma hodnocení ME, kdy v Kategorii II bojují o titul hned 4 skupiny a přitom 
se nejedná o přímý souboj. Diskutovány možnosti změny hodnocení, dohodnuto, že předseda Svazu 
analyzuje výsledky předchozích let a připraví pro VV Svazu návrh, jak by VV Svazu ZAV doporučil FIA 
hodnotit ME. Podstatou by mělo být vyhlašování Mistrů ve skupinách s přihlédnutím na počty 
klasifikovaných. 
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2) Rozpočet Svazu ZAV pro rok 2016 
 
Jiří Koubek předložil návrh využití prostředků z Programu V. MŠMT pro rok 2016. Návrh je zatím 
orientační s ohledem na fakt, že zatím není známa částka, která bude Svazu k dispozici. Finance 
budou využity na vyhlášení disciplíny + trofeje, podporu pro získávání nových jezdců (dotované 
licence, testování, atd.), podporu pořadatelů a organizační záležitosti Svazu. 

Adam Eliáš doporučil v návrhu navýšit položku pro podporu nových jezdců, VV Svazu toto akceptoval 
a předběžný návrh rozpočtu byl přijat. 

3) Dotace MŠMT – talentovaná mládež 
 
Jiří Koubek informoval o částce k rozdělení pro talentovanou mládež, která je pro letošní rok 
200.000,- Kč. Zároveň předložil seznam jezdců ZAV, kteří splňují věkové kritérium pro přidělení této 
podpory. VV Svazu se usnesl, že finanční prostředky budou rozděleny na základě účasti a 
dosahovaných výsledků těchto jezdců v letošní sezoně. Návrh rozdělení předloží VV Svazu předseda 
po závodech v Prachaticích. 

4) Návrh termínu a místa vyhlášení MČR, MČR HA a ČT  
 
Jiří Koubek informoval o nabídce paní Urbanové na pořádání vyhlášení MČR v Ústí nad Orlicí v nově 
zrekonstruovaném Měšťanském pivovaru. Dále informoval, že další alternativou je Kart Arena Brno 
jako loni. Stanislav Minářík informoval přítomné o termínu vyhlášení ME, které je plánováno 29.10. 
ve španělském Oviedu. VV Svazu se usnesl, že předseda požádá paní Urbanovou o předběžnou 
rezervaci termínu 5.11.2016, náhradní termín 15.10.2016. Finální rozhodnutí bude učiněno začátkem 
července, do té doby mohou členové VV Svazu zaslat případné další návrhy na místo/termín. 

Doplňující informace – v úterý 6.6. informoval S. Minářík předsedu Svazu, že termín vyhlášení 
v Oviedu je 5.11.2016, tudíž původně zamýšlený termín není možný. Předběžně tedy rezervován 
náhradní termín 15.10.2016. 

5) Návrh termínu a místa konference svazu 
 
Jiří Koubek navrhl konání v Praze v první polovině měsíce října. Diskusí dohodnut termín 11.10.2016 
od 13:00 v budově Autoklubu ČR. 

6) Příprava NSŘ 2017 – předběžná diskuse o potřebných/možných změnách 
 
Jiří Koubek informoval, že s předsedou technické komise diskutoval potřebné změny, aby byly řády 
MČR pokud možno jednotné s řády FIA. Z diskuse vzešly pouze drobné dílčí úpravy rozdělení do tříd, 
které budou vkomponovány do návrhu NSŘ 2017. První návrh NSŘ 2017 bude připraven 
k prodiskutování v měsíci srpnu. 

7) Různé 
 
Zapsal: Jiří Koubek 



Položka Rozpočet 2016 Využití
Komise ZAV 10 000,00 Kč 3-4x komise ZAV
Konference svazu 10 000,00 Kč Pořádání výroční konference svazu
Vyhlášení MČR, MČR HA, ČT 150 000,00 Kč Zakončení sezony, poháry, ceny
Předseda komise, pozorovatel 
ASN

40 000,00 Kč Účast na závodech MČR

Pořadatelé - příspěvek na 
zabezpečení

69 000,00 Kč Bonus pro pořadatele za plnění bezpečnostního plánu - výše 
pro jednotlivé pořadatele 10.000,- Kč + 1.000,- Kč za každý 
celý kilometr zabezpečené trati. (Např. Náměšť 12.000,- Kč, 
Bratrušov 13.000,- Kč, atd…)

Pořadatelé - příspěvek na 
náklady na činovníky, zápis do 
kalendáře

200 000,00 Kč Fakturace činovníků - SK a TK (cestovní náhrady, odměny) - 
paušální příspěvek 40.000,- Kč na závod

Podpora příchodu nových 
jezdců

150 000,00 Kč Bezplatné licence, testování vozů, promo akce (náklad 
orientačně)

Licence tratí 14 000,00 Kč Náklady na schvalování tratí (2x7000,- Kč - Ústí, Prachatice)

Celkem 643 000,00 Kč

Rozpočet Svazu ZAV
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