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Motocyklový sport AČR 

Zápis z jednání 
„KOMISE PLOCHÉ DRÁHY AČR“ 

konaný dne 26. 10. 2020 
 
Místo konání: Elektronické jednání  

Účastníci: Petr Moravec, Zdeněk Felix, Karel Kadlec, Věroslav Kollert, Pavel Ondrašík,  

  Antonín Vilde  

Hosté:  Klikněte sem a zadejte text. 

Petr Moravec, předseda Komise ploché dráhy AČR odeslal všem členům komise návrh zápisu, který 
vyplynul z konzultací mezi jednotlivými členy a kluby a požádal je o reakci formou elektronické 
konference. 
 
Komise Ploché dráhy AČR konstatuje, že Vláda České republiky, která vydala na začátku měsíce října 
další balík krizových opatření, kterým reagovala na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí 
počet nakažených nemocí covid-19 v podstatě zastavila sportovní činnost v disciplíně plochá dráha pro 
letošní rok. Komise děkuje touto cestou všem organizátorům a jezdcům, že přes všechny problémy v 
letošní sezóně bylo uspořádáno 38 mistrovských a přeborových podniků. Na základě výše uvedených 
skutečností Komise svým rozhodnutím uzavírá sportovní sezónu 2020 s následujícím závěrem. 
  
1. Mistrovství České republiky jednotlivců - 1 závod uspořádán - 1 zrušen 
Mistrem České republiky na základě výsledků závodu v Plzni vyhlášen Eduard Krčmář. 
 
2. Pohár AČR - "Přebor České republiky jednotlivců" - 6 uspořádaných závodů - 1 závod zrušen  
Vítězem soutěže a Přeborníkem Českém republiky vyhlášen na základě výsledků uskutečněných závodů 
Eduard Krčmář. Podklady pro úhradu náhrad připraví Petr Moravec. Náhrada za celkové pořadí bude 
upravena podle počtu uskutečněných závodů. Bude rozděleno 18 tisíc (8.500 - 6.000 - 3.500) 
 
3. Mezinárodní Mistrovství České republiky družstev Extraliga - 3 uspořádané závody - 2 zrušeny 
Mezinárodním Mistrem České republiky vyhlášen na základě výsledků uskutečněných závodů AK 
Markéta Praha. 
 
4. Mezinárodní mistrovství České republiky družstev - 1. Liga - 2 uspořádané závody - 2 zrušeny 
Vítězem soutěže vyhlášen na základě výsledků uskutečněných závodů AK Markéta Praha B. 
 
5. Mezinárodní mistrovství České republiky dvojic - závod se neuskutečnil 
Závod v původním termínu zrušen vzhledem k nevyhovujícím povětrnostním podmínkám, následně 
nemohl být závod uspořádán. Mistr České republiky pro rok 2020 nebude vyhlášen. 
 
6. Mistrovství České republiky juniorů - 2 závody uspořádány - 2 závody zrušeny 
Mistrem České republiky v kategorii do 21 let vyhlášen na základě výsledků uskutečněných závodů 
Daniel Klíma. 
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Mistrem České republiky v kategorii do 19 let vyhlášen na základě výsledků uskutečněných závodů 
Daniel Klíma. 
 
7. Mistrovství České republiky juniorských družstev - 1 uspořádaný závod 
Mistrem České republiky v kategorii juniorských družstev se stal tým AK Markéta Praha. 
 
8. Mistrovství České republiky juniorů ve třídě do 250 ccm - 8 uspořádaných závodů 
Mistrem České republiky v kategorii juniorů do 250 ccm se stal Jaroslav Vaníček. 
 
9. Mezinárodní Mistrovství České republiky na dlouhé dráze - 1 uspořádaný závod 
Mezinárodním Mistrem České republiky v závodech na dlouhé dráze se stal Josef Franc. 
 
10. Mezinárodní Mistrovství České republiky na ledové dráze 
Mistr České republiky nebude v roce 2020 vyhlášen. Vzhledem ke špatným povětrnostním podmínkám 
se neuskutečnil žádný závod. 
 
11. Mezinárodní Mistrovství České republiky družstev na ledové dráze 
Mistr České republiky nebude v roce 2020 vyhlášen. Vzhledem ke špatným povětrnostním podmínkám 
se neuskutečnil žádný závod. 
 
12. Mistrovství České republiky juniorů ve třídě do 125 ccm na klasické dráze - 5 závodů uspořádáno 
- 3 závody zrušeny 
Mistrem České republiky v kategorii juniorů ve třídě do 125 ccm na klasické dráze vyhlášen na základě 
výsledků uskutečněných závodů Vojtěch Šachl. 
 
13. Mistrovství České republiky juniorů ve třídě do 125 ccm na krátké dráze - 5 závodů uspořádáno - 
4 závody zrušeny 
Mistrem České republiky v kategorii juniorů ve třídě do 125 ccm na krátké dráze vyhlášen na základě 
výsledků uskutečněných závodů Adam Bednář. 
 
14. Mistrovství České republiky Flat track - 4 uspořádané závody 2 závody zrušeny 
Mezinárodním Mistrem České republiky v kategorii Flat track FT1 vyhlášen na základě výsledků 
uskutečněných závodů Jiří Kraus. 
Mistr republiky v kategorii Flat track Classics nebude vyhlášen. Jezdci z této kategorii nenaplnili 
početně v sezóně žádny mistrovský závod, aby  v souladu s NSŘ mohl být závod této kategorie vyhlášen 
za samostatný závod. Jezdci této kategorie absolvovali pouze individuálně závody ve vyšší kategorii kde 
byli následn+ klasifikováni.  
 
V České republice bylo uspořádáno 5 závodů mistrovství světa a 3 závody mistrovství Evropy. Naši 
pořadatelé byly po Polsku druhý nejčastější pořadatel závodů mistrovství světa a Evropy v sezóně 
2020. 
 
Pořadatelé sportovní disciplíny plochá dráha navíc uspořádali 4 volné závody, jeden zapsaný v 
kalendáři FIM, všechny pak byly zapsané v kalendáři FIM Europe. 
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Výsledky státní reprezentace - viz příloha 
 
Komise rozhodla o přidělení finančních prostředků na přípravu jezdců státní reprezentace a to jak 
seniorů tak juniorů probíhající při Poháru AČR. Na šest závodů vyčleněno 180.000 Kč. (pro pořadatele 
Pardubice, Slaný, Praha, Liberec a Plzeň). Částka na jednu akci 30.000 Kč - určena na organizaci, 
přípravu a zdravotní zabezpečení akce. 
 
Prostředky na státní reprezentaci budou rozděleny v souladu s minulými léty dále na zabezpečení 
cestovních nákladů především na ubytování jezdců při závodech mistrovství světa a Evropy. Na úhradu 
všech licenčních poplatků FIM a FIM Europe, které během sezóny byly účtovány přes AMK ZP 
Pardubice, úhradu oblečení jezdců v souladu s mezinárodními řády FIM při závodech SoN. Dále bude 
jezdcům a mechanikům uhrazena v měsíci září a říjnu, tam kde to bylo vyžadováno úhrada testu na 
přítomnost Covid-19 před závody mistrovství světa a Evropy. 
Zbývající částka bude rozdělena v poměrné části jezdcům, účastníkům závodů mistrovství světa Evropy 
na technickou připravenost pro tyto závody.  (připraví podle podkladů Petr Moravec) 
 
Částky z Programu 2 budou přiděleny na základě stejných kritérií jako v roce 2019. AK Slaný bude v 
tomto programu zvýhodněn za uspořádaní samostatného závodu ve třídě do 250 ccm v hodnotě zápisu 
do kalendáře FIM Europe.  
 
Komise potvrdila rozhodnutí o přidělení finančních prostředků z prostředků na mládež z Programu 5 
pro sportovní přípravu mládeže v kategorii do 125 ccm. Prostředky budou přiděleny jednotlivým 
klubům, stejně jako v minulých letech na základě pořadatelských aktivit pro zajištění lékařské služby a 
příspěvek k účasti jezdců na těchto akcích. Příspěvek byl zároveň přiznán k účasti jednotlivých jezdců 
při závodech v kategorii do 250 ccm. (na základě podkladů zpracoval Pavel Ondrašík) 
 Částky pro jednotlivé kluby: 
AK Markéta Praha 53.650 
PK Plzeň 37.900 
AK Slaný 35.850  
SC Chabařovice 31.250 
ZP Pardubice 24.150 
AK Divišov 13.050 
AMK Mariánské Lázně 12.000 
 
V rámci těchto prostředků bude podpořen částkou shodnou s poplatkem za zápis do kalendáře AČR 
pořadatel závodů MS a ME na organizaci a zabezpečení lékařské služby při akci státní reprezentace. 
 
Komise ploché dráhy navrhuje, aby pro další funkční období byla Komise sestavena podle současného 
modelu, který akceptuje jezdeckou základnu a pořadatelské aktivity klubů a společností činných v 
disciplíně a kde o svých "nominantech" rozhoduje daný subjekt. Komise se domnívá, že tento návrh 
není v rozporu s navrženými úpravami AČR a je legitimní.    
 
Další jednání Komise, zejména příprava sezóny 2021 a kalendáře závodů  se uskuteční podle možností.  
Dokument byl v této podobě schválen 
 
V Praze dne 26. 10. 2020 Za správnost:  
    Petr Moravec 


