
 

Strana 1 z 4 
 

AUTOKLUB České republiky, Opletalova 29, 110 00, Praha 1 // www. Autoklub.cz 

 

Federace motocyklového sportu AČR 

Zápis z jednání 
„Svazu silničních závodů motocyklů“ 

konaný dne 22. 9. 2016 
 

Místo konání: Praha AČR 

Přítomni: Martin Smrž, Yvona Kneblová, Tomáš Jenčovský, Karel Křovina,  

  Dušana Harvanová - částečně 

Karel Nauš, Jana Vaňková 

Omluven: Jiří Svoboda  

 Předseda VV přivítal všechny přítomné a zahájil jednání v 10:00 hod. Všichni členové souhlasí s tím, 
že byli řádně svoláni pozvánkou dle příslušného jednacího řádu a konstatoval, že jednání VV SZM je 
usnášeníschopné. Následně bylo přistoupeno k projednávání programu: 

 

Odsouhlasení programu jednání (bod s hlasováním bez úkolu) 

1. Projednání a reference odjetých podniků v sezoně 
2.  Schválení výsledků 
3.  Termíny „Vyhlášení“ jednotlivých disciplin 
4.  Příprava konference SZM 
5.  Návrhy změn předpisů pro rok 2017 
6.  Setkání pořadatelů přírodních okruhů a pořadatelů Mini Moto 
7.  Různé 

 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

4 0 0 

 

1.  Projednání a reference odjetých podniků v sezoně ( bod bez hlasování – informace) 

 
Jednotliví členové odborností přednesli zprávu o odjetých podnicích. 
 
Yvona Kneblová - sezona Dragsterů byla ukončena, odjety 4 podniky MEZ MČR.  
Výsledky hotovy a předloženy ke schválení. Nepodařilo se uspokojivě naplnit třídu Modified Street 
Twin. V této třídě bude vyhlášen „Vítěz třídy“.  Sezona proběhla bez vážných připomínek a bez 
protestů. Proběhla bez zranění jezdců. Během sezóny jezdci v  četných případech zaznamenali  osobní 
rekordy. Závody pořádány na vysoké úrovni s účastí zahraničních jezdců z celé Evropy. 
 
Martin Smrž - juniorské závody ukončily sezonu posledním podnikem v Písku 18. 9. Pozitivní změnou je 
zvyšující se počet závodníků, obzvlášť v nejmladší kategorii Junior A. Několika závodů v kategorii Mini 
GP se zúčastnil větší počet jezdců z ADAC Cupu. Jako perspektivní a správnou variantou se jeví 
spolupráce a sloučení národních mistrovství se Slovenskou a Maďarskou federací v mezinárodním 
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šampionátu, který se uskutečnil na okruzích v Keczkemethu, Dunajské Stredě a Vysokém Mýtě.  
Jistý kvalitativní vzestup zaznamenalo zabezpečení závodů traťovými komisaři a celková organizace na 
jednotlivých okruzích. Jako nejlepší organizátor závodů byl vyzdvižen Autoklub Karosa Vysoké Mýto. Ve 
zprávě byly zmíněny a oceněny vynikající výsledky českých juniorů v prestižním německém ADAC Cupu 
ve třídě Honda 100. 
 
Karel Křovina - zhodnotil proběhlé podniky na Přírodních okruzích.  
IRC Hořice - závod špičkové úrovně ve své kategorii, srovnatelný s obdobnými vyhlášenými evropskými 
podniky. Přes problémy v nedělním programu vše proběhlo v plném rozsahu, startovní rošty byly zcela 
zaplněné, pozitivní ohlasy ze strany diváků, zvláště oceňovali dokonalou komentátorskou dvojici. 
Branná - již tradičně vysoký počet přihlášených jezdců - přes 240. Z důvodu uzavření Červenohorského 
sedla problémy s nutností projíždění veřejné dopravy - vše zvládnuto, ideální počasí, v neděli došlo ke 
dvěma vážnějším haváriím, které nakonec dopadly pouze zlomeninami. Malé problémy způsobil velmi 
vysoký počet diváků a problém s umístěním všech jezdců v omezeném prostoru depa. 
Závod v Kolíně musel být předčasně zrušen pro nevhodné úpravy komunikace. Ačkoliv byl přihlášen 
vysoký počet jezdců, toto rozhodnutí se ukázalo jako správné s ohledem na bezpečnost jezdců. Oprava 
inkriminovaného úseku je možná , po posouzení odborníků,  pouze odfrézováním celého povrchu a 
nanesením nového asfaltu o čemž bude pořadatel jednat s odpovědnými orgány. 
Závod v Radvanicích byl bohužel postižen tragickou nehodou jezdce a byl předčasně z tohoto důvodu 
ukončen. 
Závěrem Karel Křovina konstatoval, že přes veškerá přirozená rizika se neustále zvyšuje organizační 
úroveň pořadatelů, podnikají se nové a nové kroky pro zvýšení bezpečnosti a roste divácký zájem o 
tuto disciplinu. 
 
Dušana Harvanová - informovala Výkonný výbor o situaci a problémech spojených s organizací 
Mistrovství České republiky na motodromech a s průběhem seriálu Alpe Adria.  
Vyzdvihla jednoznačně nejpočetnější  zastoupení Českých jezdců v seriálu Alpe Adria, zvyšující se 
úroveň seriálu, dobrou spolupráci s promotérem a výsledky Českých jezdců.  
Poukázala ovšem na ostudnou chybu při dekorování na závodě v Mostě.  
Výkonný výbor kvituje její zájem o tuto vrcholnou disciplinu a uvítá, pokud bude v sezoně 2017 zastávat 
funkci delegáta na závodech AA. Tento fakt musí být dán ve známost všem jezdcům, tak aby se na 
tohoto delegáta obraceli se svými problémy. 
 

O tomto bodu programu nebylo hlasováno 

 

2. Schválení výsledků  (bod s hlasováním bez úkolu) 
 

Schválené výsledky jsou prozatím v disciplině Dragster. 
V době konání VV měl seriál závodů MČR a AA před posledním závodem. Výsledky přírodních okruhů 
a juniorské silnice zabezpečí pověření členové VV Karel Křovina a Martin Smrž v průběhu 14 dnů s 
hlavním časoměřičem Miroslavem Míkem. 
 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

4 0 0 
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3. Termíny „Vyhlášení“ jednotlivých disciplin – (bod na vědomí / informace) 
 

25. 9.    Alpe Aadria - Slovakiaring 
5. 11.    Dragstery - Mladá Boleslav 
12. 11.  Přírodní okruhy + velká Silnice -  Staré Město  
10. 12.  Junioři – České Budějovice -  bude upřesněno na Motojunior CZ 
 
5. 11.  Vyhlášení „Mistři ČR“  - Praha - Autoklub 18.00 hod. 

O tomto bodu nebylo hlasováno 

 
 

4. Příprava konference SZM  (bod s hlasováním bez úkolu) 
 

Konference SZM se koná 2.11.2016 v budově Autoklubu ČR 
Na konferenci budou dle schváleného volebního klíče pozváni  zástupci s hlasovacím právem v tomto 
počtu : 
stávající  VV      5 x 
silniční akademie   1 x 
soutěžící a týmy     2 x 
střediska motocyklového sportu:    
Hořice 1x,  Czech Drag Centrum 1x , České Budějovice 1x, Březolupy 1x 
pořadatelé :  
Vysoké Mýto 1x , České Budějovice 1x , Staré Město 1x , Radvanice 1x , Hořice 1x, Poděbrady 1x , Jičín 
1x , Dvůr Králové 1x , Nepomuk 1x , Branná 1x , Most 1x , Czech Drag Centrum 1x, Predátors  Drag 
Team Budweis 1x , Písek 1x , Sosnová 1x  
 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

4 0 0 

 
 

5. Návrhy změn předpisů pro rok 2017  (bod s hlasováním bez úkolu) 
 

Výkonný výbor pověřil odpovědné členy jednotlivých disciplin přípravou Soutěžního systému 2017 a 
přípravou návrhů na  změny předpisů pro sezonu 2017. 
Návrhy budou projednány   na následujícím zasedání VV . 
Martin Smrž požádal lékařskou komisi o změnu věkových limitů v soutěžním systému kategorie  
Junior B na 8 - 12 let z původních 6 - 10 let. 
 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

4 0 0 
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6. Setkání pořadatelů přírodních okruhů a pořadatelů Mini Moto (bod bez hlasování/info) 

Termín setkání pořadatelů přírodních okruhů se uskuteční  22.10.2016 v Hořicích. 
Setkání pořadatelů Juniorské silnice se uskuteční  29.10.2016 v Pelhřimově (podrobnosti budou 
uvedeny na MotojuniorCZ) 
Cílem těchto setkání je mimo jiné : návrhy pro přípravu sezóny 2017, soutěžní systém (!), organizační 
a bezpečností zajištění závodů  aj. 
 

O tomto bodu nebylo hlasováno 

 
 

7. Informace sekretariátu / Různé 

 V bodu různé VV projednal a navrhl pro sezonu 2017 pro jednání AA RR: 

Pro sezonu 2017 z důvodů nejednotnosti výkladu ve ZU a národních předpisů požadovat pro 

start v závodech AA a začleněných národních mistrovství „Mezinárodní licenci“ s 

odpovídajícím mezinárodním pojištěním pro všechny zúčastněné federace. Pro jezdce 

pořádající země příslušného podniku bude nadále postačovat národní licence a pojištění. O 

výsledku bude VV včas informovat. Potřebné informace budou součástí Soutěžního systému 

2017. 

 Martin Smrž byl po projednání VV pověřen odpovědí na připomínky a náměty pana Koláře z 

Hořic a pana Bystřičana. 

 Z důvodu neuskutečnění ME ve třídě Minimoto a tím pádem nevyčerpání částky 57 432,- Kč 

z Programu I – Státní reprezentace, rozhodl VV přidělit tyto prostředky pro manažerskou 

činnost Martina Smrže, pověřeného danou disciplinou. Uvedená částka bude využita na 

výjezd juniorů na zimní soustředění do Španělska ( týká se všech event. zájemců. Podrobnosti 

budou včas zveřejněny na Motojunior. cz ) 

 Příští zasedání VV SZM se uskuteční 26.10.2016 

  

O tomto bodu nebylo hlasováno. 

 
Po tomto bodu bylo jednání ve 14.30 hod. ukončeno. 
 
 
V Praze dne 22. 9. 2016  

 Martin Smrž       
 Předseda VV SZM 


