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Kalendář závodů do vrchu 2015 
Aktualizovaný kalendář (zrušeny Prachatice) 

18.-19.4. Násedlovice (2x) 
2.-3.5. Zámecký vrch Náměšť nad Oslavou (2 x) 
6.-7.6. Ecce Homo (1x) 
18.-19.7. Dobšiná (1x) 
22.-23.8. Bratrušov (2x) 
5.9. Ecce Homo 2 (1x) 
12.-13.9. Diváky (2x) 
 

Vrchaři vstoupili do druhé poloviny sezony 

Jezdci závodů automobilů do vrchu mají za sebou již 6 

závodů domácích šampionátů a vzhledem ke zrušení 

dvou závodů v Prachaticích (viz. níže) tak vstoupili do 

druhé poloviny sezony. Bohužel došlo vlivem 

okolností (nepovolení uzavírky silnice I. třídy z důvodu 

stavebních prací na okolních silnicích a tím 

nepřijatelně dlouhé objížďky pro kamiony) ke zrušení 

podniku v Prachaticích. 

Z hlediska započítávání výsledků do MČR a České 

trofeje tak již je jasné (nepředpokládáme další rušení 

závodů), že první polovina sezony skončila Dobšinou, 

měla 6 závodů, z nichž se každému jedci 1 nejhorší 

výsledek bude škrtat. Druhá polovina sezony bude mít 

5 závodů a také z nich se 1 výsledek bude škrtat. 

V absolutním pořadí prozatím vede domácí šampionát 

se slušným náskokem David Komárek s prototypem 

Norma. Příštím podnikem je v termínu 22.-23.8. 

Bratrušov u Šumperka, kde jsou na programu 2 

závody. 

Snížené startovné až do konce sezony! 

Výkonný výbor Svazu ZAV rozhodl o podpoře jezdců 

formou dotace na startovné ve výši 1000,- Kč na jeden 

závodní víkend. Počínaje závody v Bratrušově tak 

bude startovné pro každého jezdce MČR, MČRHA a ČT 

nižší o 1000,- Kč proti běžnému standardu ZAV. 

 Sezona 2016: méně závodů, avšak kvalitních 

Stejně jako v okolních zemích i u nás se potýkáme s 

úbytkem jezdců na kopcích. Jak z toho ven? Jak 

zatraktivnit národní mistrovství pro české závodníky? 

Svaz závodů do vrchu se pokusí přijít s několika 

opatřeními. Jedním z nich by měla být i redukce počtu 

podniků. Letos kalendář zahrnoval osm podniků. A to 

je příliš, zejména pro jezdce startujících v seriálech 

FIA. Zvládnout kompletní ME nebo FIA Cup, a k tomu 

celé MČR, je často nad časové i finanční možnosti 

týmů. A stejně tak předpokládáme, že i účastníci 

výlučně českého mistrovství uvítají snížení časové a 

finanční náročnosti sezóny. To platí nejen pro MČR 

soudobých vozů, ale i pro historiky. 

Proto by se v kalendáři pro rok 2016 mělo objevit jen 

pět až šest podniků. Jde jen o to, které závody 

zachovat a které vypustit. Kritériem pro toto 

rozhodování by měly být: bezpečnost a kvalita tratě, 

její délka, zajímavost a náročnost, organizační 

schopnost pořadatele. V první řadě se do kalendáře 

nadále počítá s naším nejpopulárnějším závodem a 

stálicí českých kopců – Ecce Homo ve Šternberku. O 

ostatních se rozhodne na sklonku sezóny podle jejich 

úrovně a průběhu. 

Výkonný výbor Svazu ZAV v tomto směru uvítá 

jakékoliv podněty. 

Důležité termíny a kontakty 

Vyhlášení sezony ZAV: 7.11.2015 (kde upřesníme) 

Přihlašování do závodů: www.maverickrescue.cz 

Oficiální informace, výsledky: www.autoklub.cz 

Jiří Koubek, předseda Svazu ZAV 

Tel.: 725 510 692, Email: koubek.jirka@seznam.cz 

Vladimír Starý 

Tel.: 777 774 401, Email: vs.racing@seznam.cz 

Miroslav Nezval 

Tel.: 702 058 420, Email: miroslav.nezval@seznam.cz 

 

Připravovaná podpora pro nové jezdce 

s licencí FAS pro sezonu 2016 

Výkonný výbor Svazu ZAV připravuje dotační podporu 

pro nové jezdce na sezonu 2016. Konkrétně by se 

podpora měla týkat jezdců, kteří požádají o vydání 

licence FAS a v minulosti ještě nebyli její držiteli. O 

konkrétních detailech podpory budeme informovat po 

skončení letošní sezony. 


