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Z á p i s  č. 9/2020 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 23.11.2020 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4 a online na platformě 

Skype 

 

Přítomni: Petr Marek, Petr Kováč, David Průša, Svoboda Slavomír 

online - Šrámek Petr, Luděk Telecký, MBA, Pavel Havránek 

Omluveni:  Petr Balogh 

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  

Prezident svazu zahájil jednání kontrolou usnesení. 

 
 

I. KONTROLA USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-9/20 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 20.10.2020 

 

U 2-9/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

Poděkování za skvělou reprezentaci na ME na dráze Plovdiv 2020 

- Reprezentační tým dráhařů kategorie Elite absolvoval mistrovství Evropy v bulharském Plovdivu a pro české 

barvy vybojovali čeští závodníci skvělé výsledky: 

o titul Mistra Evropy Tomáše Bábka v závodě na 1 km, stříbro Sáry Kaňkovské v keirinu, stříbro 

v team sprintu ve složení Bábek, Čechman, Šťastný, Topinka a další skvělá umístění do 8.místa! 

Všem reprezentantům, osobním i reprezentačním trenérům a realizačním týmům patří velké poděkování 

a gratulace za skvělou reprezentaci České republiky a české cyklistiky. 

SP v cyklokrosu Tábor a ČP TOI TOI Cup v cyklokrosu 

- Díky částečnému uvolnění epidemiologických opatření a velkému úsilí pořadatelů, se podařilo pokračovat, 

alespoň v omezené formě v závodech ČP TOI TOI cupu cyklokrosu.   

- Dne 29.11. se uskuteční v Táboře 1. závod SP letošní sezóny v cyklokrosu. Protože vím, s jakým 

organizačními těžkostmi v souvislosti s pandemickými omezeními se pořadatelé závodů museli vypořádat, 

chtěl bych pořadatelům poděkovat, že se nevzdali a závody přes všechny těžkosti zajistí. Bohužel jsou ze 

závodů vyloučeni diváci, ale i tak věřím, že závody budou pro všechny velkým zážitkem. 

Král cyklistiky 2020 

- finalizuje se smlouva s pořadatelem 

- termín 21.1.2021 v Plzni 

- slavnostní večer se připravuje ve 3 variantách – s diváky, bez diváků, pouze hlavní přímý přenos naČT Sport 

- o programu a detailech vás budeme informovat průběžně 

Další body zprávy prezidenta ČSC 

- příprava výběrového řízení na čipovou časomíru a související služby 

- schůzka s firmou Specialized ohledně organizace Olympijských parků 

- Apelace na všechny vedení disciplín na dokončení a sladění všech termínů ČP a MČR v návaznosti 

na kalendář UCI 

- Valná hromada ČSC – po ukončení nouzového stavu bude svolána dle stanov ČSC 

- Informace k pozitivnímu vzorku A závodníka Emila Hekeleho 

o čeká se na výsledem vzorku B 

o více předseda disciplinární komise David Průša 

U 3-9/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody 

(viz příloha 2): 
- přehled čerpání rozpočtu 2020 - disciplíny, SCM, krajské svazy, soutěže (příloha 1) 
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- návrh na schválení – prezident ČSC a vice prezident rozdělí k dočerpání finanční prostředky do 15.12.2020 

- návrh na schválení příspěvku pro talentovanou mládež SK sport pro Brno 

- představení předběžného provizorního rozpočtu 2021 

- informace k podaným žádostem o granty na HMP – Provoz sportoviště velodrom Motol, Motorový vodič 

derna na velodrom Motol 

- informace k podaným žádostem na NSA – VSA 2021, mimořádná Výzva COVID provoz sportovišť 

- návrh na schválení povinnosti nošení roušek na pracovišti 

 

U 4 - 9/20 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz 

příloha 3): 

a. Mistrovství Evropy v dráhové cyklistice Plovdiv 2020 

- šampionát pro elitní kategorie závodníků 

- velmi úspěšná výprava ČR – zisk 3 medailí 

Výběr z výsledků: 

• M 1 km  Bábek Tomáš  1.místo 

• W keirin  Kaňkovská Sára     2.místo 

• M team sprint Čechman M., Bábek T., Topinka D., Šťastný J.  2.místo 

• M vylučovací Babor Daniel  5.místo 

• M sprint Čechman Martin 6.místo 

• W 500m Kaňkovská Sára  6.místo 

b. Mistrovství Evropy v cyklokrosu S- Hertogenbosh – viz zpráva reprezentačního trenéra Dlaska (příloha 

1) 

Z pohledu české výpravy byly výsledky podprůměrné. Nejlepším výsledkem umístění v druhé desítce je pokračování 

výkonnostního a výsledkového sestupu. Na šampionátu nemohly startovat juniorské kategorie, ve kterých mohla ČR 

přivézt lepší umístění než v kat. U23 a Elite 

c. Medailová umístění 2020 MS + ME 

Příjmení Jméno Disciplína Medailisté 

Mistrovství světa 

Novotná Aneta MS MTB xco 3 

Stošek  Martin MS MTB XCM 3 

Mistrovství Evropy 

Vacek Mathias MEJ SIL časovka 1 

Čechman Martin ME DRA U23/junior Sprint 1 

Bábek  Tomáš ME DRA Elite/1 km 1 

Bittner Pavel MEJ SIL silniční závod 2 

Čechman,Šťastný,Bohuslávek Martin, Jakub, Matěj ME DRA U23/junior TS 2 

Bártová Gabriela ME DRA U23/junior vylučovací závod 2 

Kaňkovská Sára ME DRA Elite/ Keirin  2 

Čechman, Bábek, Topinka, Šťastný Martin, Tomáš, Dominik, Jakub ME DRA Elite/team sprint 2 

- více ve zprávě sportovního koordinátora – příloha zprávy GS 2, 9 

d. UCI kongres  

- proběhl dne 5.11.2020 online na platformě Lumi Global 

- prezentována výroční zpráva UCI 2019, Tokio 2021, soutěže 2020, MS v následujících letech do roku 2025 

- za ČR se zúčastnili – delegát s právem hlasovacím – S. Svoboda, vice prezident ČSC, dále Petr Marek, Prezident ČSC, 

J.Krakovičová, Generální sekretář 

 

e. KALAS Sportswear – smlouva , design reprezentačního dresu 2021 

f. Král cyklistiky 2020 
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- pořadatel Pavel Hájek 

- platnost smlouvy 3 roky, návrh smlouvy (příloha zprávy GS 3) 

- lokalita každý rok v jiném kraji 

- KC 2020 – Plzeň Depo 2015, 21.1.2021 

- tabulka vyhlašovaných za jednotlivé disciplíny (příloha zprávy GS 4) 

g. Žádosti VSA 2021 + Garance žádosti VSA 2021 

- ČSC vypracoval podklady pro podání žádostí na VSA 2021  

- 3 projekty: UCI série MTB XCO, cyklokros, silnice 

- na základě žádostí pořadatelů významných sportovních akcí byly vystaveny garance na tyto závody: 

SP MTB XCO NMNM 

SP v cyklokrosu Tábor 

Závod Míru Juniorů 

Závod Míru U23 

Višegrád 

Tour de Feminin 

Gracie Orlová 

Czech Tour 

GP Příbram 

GP Prostějov Maleček 

Evropský pohár BMX 

MTB XCM Malevil Cup 

- pořadatelé jsou povinni dodat podklady ke garanci – projekt + rozpočet akce 

h. Webinář ČOV Tokio 2021 – příloha zprávy GS 5 

- Hlavní motto MOV a TOCOG - "OH Tokyo budou!" a bude se jednat o "Zjednodušené hry", co se týká nákladů a 
především akcí, které nemusí proběhnout. 

Jedná se tak o stěžejní informaci pro naše sportovce především z pohledu sportovní přípravy na olympijské hry. 
Základní průřez seminářem: 

- přípravy na OH probíhají stále a definují se jednotlivé scénáře konání her především s ohledem na opatření proti 
COVID 19 tak, aby byla zabezpečena účast sportovců a členů RT bez zásadního rizika nákazy a jejího šíření 
- 4 základní scénáře situace kolem COVID-19, které zvažují nejen účast sportovců bez jakýchkoli omezení (počtů 
sportovců, sportovních odvětví apod.), ale i účast diváků v rámci možných opatření  
- průběh her bude ovlivněn světovou situací kolem COVID 19 
- stěžejní pro účast bude testování; předpokládá se obrovský důraz na testy před odletem, při příletu, před soutěží 
apod.  
- pracuje se na detailních manuálech postupů v testování, přístupu k pozitivním případům, výměnám sportovců po 
pozitivním testu, logistice, opatření v jednotlivých druzích sportu apod 
- ČOV odeslal žádost o přidělení vakcín pro olympioniky 
- všechna sportoviště i vesnice zůstávají beze změn 
- nejsou vyjasněny možnosti servisních akreditací pro osoby mimo vesnici 
- DŮLEŽITÉ: u dosud neuzavřených kvalifikací daných sportů jsou aktualizovány termíny - nutné sledovat; 
aktualizované verze kvalifikačních kritérií jsou k dispozici také na výše uvedeném uložišti 

i. Návrh na zařazení sportovců do resortního střediska Olymp pro rok 2021 

- příloha zprávy GS 6 a 7 

j. Závody českého poháru MTB XCM ke schválení do zápisu UCI kalendáře 2021 

9.5.2021   Stolové Hory Machov -C3 

5.6.2021   Dolní Morava -C2  

2.-6.7.2021  Kupkolo MtbTrilogy Broumovsko etapák S2 

11.9.2021   Qayron Rallye Sudety C3 

18.9.2021   Harrachov  NC 

k. Olympijské parky Tokio 2021  
- schůzka se zástupci firmy Specialized 

- parky Praha, Brno, Ostrava 
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- spolupráce s oddíly v daných regionech 

- předpoklad zafinancování personálu 

- důraz na park Praha – do 15.12. odsouhlasení programu v rámci parku 

l. Registrace UCI online webináře pro rozhodčí BMX racing, dráhových disciplín a MTB 
Online školení pro rozhodčí je alternativou k běžným kursům, které byly schváleny v rámci programu solidarity UCI. 

Jmenný seznam přihlášených národních rozhodčí: 

 
m. Zařazení do kalendáře UCI 

- schváleno prezidiem ČSC per rollam 

- GP West Bohemia 

- GP Brno Track 

n. Schválení bankovní garance pro tým TopForex Att Investment 

- na základě žádosti Radima Kyjevského schválilo prezidium per rollam 

o. Poplatky za zápis do kalendáře UCI 

- poplatek SP NMNM, ZM U23 

p. COVID 19 – vládní opatření vztahující se na sport 

- na základě vládních opatření stále platí uzavření vnitřních sportovišť 

- týká se velodromu Motol 

- trénovat ve vnitřních prostorách za zvláštních podmínek smí pouze profesionální sportovci 

- dle proti epidemiologického opatření (PES) se budou moci otevřít vnitřní sportoviště až ve 3. stupni opatření. 

Předpoklad od 1.12.2020 

- výjimku na uskutečnění sportovních akcí získal TOI TOI Cup a SP v cyklokrosu Tábor 

 

q. Zpráva sportovního ředitele a koordinátora soutěží 

- viz příloha zprávy GS 8 

r. Zpráva asistentky sportovního úseku k sociálním sítím  

- viz příloha zprávy GS 10 

 

U 5 - 9/20   Prezidium pověřuje prezidenta ČSC a vice prezidenta pro ekonomiku ČSC k rozdělení 

finančních prostředků nedočerpaných z programu SCM a Talent  
 

U 6 - 9/20 Prezidium schvaluje výši příspěvku pro talentovanou mládež SK sport pro Brno 

 

David Průša Markéta Jandová Josef Fau

Jiří Holub Ondřej Vačkář Petr Glogar

Martin Barabáš Aneta Válková Soňa Jurková

Radim Sousedík František Kiml

Aneta Hladíková Martina Kimlová

Hana Holubová Veronika Krejčová

Kamila Diblíková  Zuzana Němcová

Lenka Ochmannová - Dusílková

Nikol Stočková 

Miroslav Tlamka 

Marie Tlamková 

Lukáš Zelený

BMX racing DRA MTB
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U 7 - 9/20 Prezidium pověřuje člena prezidia ČSC Davida Průšu k dopracování smlouvy 

s pořadatelem slavnostního večera Krále cyklistiky 2020 

 

U 8 - 9/20 Prezidium schvaluje povinné nošení roušek na pracovišti sekretariátu ČSC  

- s výjimkou, kdy je zaměstnanec samostatně v kanceláři s uzavřenými dveřmi 

 

U 9 - 9/20  Prezidium schvaluje návrhy na zařazení sportovců do resortního střediska Olymp pro 

rok 2021 

 

U 10 - 9/20 Prezidium schvaluje závody českého poháru MTB XCM k zápisu UCI kalendáře 2021  

 

U11 – 9/20 Prezidium projednalo návrh kalendáře závodů ČP mládeže na silnici 2021  

- prezidium trvá na zařazení do ČP mládeže pouze závodů z programu OH – časovka a silniční závod 

- maximálně 6 silničních závodů a 2 časovek 

- ČSC uzavře s jednotlivými pořadateli ČP mládeže a žen na silnici smlouvy o organizaci závodu ČP 

s definovanými technickými parametry závodu a všemi právy a povinnostmi ČSC a pořadatele 

- silniční kritéria budou zařazena do Kriterijní Ligy – nebude zajišťovat svaz 

- prezidium doporučuje zástupcům Komise mládeže vyhledat samostatného promotéra Kriterijní ligy 

(spolek, fyzická osoba, právnická osoba obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech apod.) 

- prezidium doporučuje komisi silniční cyklistiky svolání jednání s krajskými svazy a projednání kalendáře 

krajských přeborů v silniční cyklistice  

- prezidium doporučuje silniční komisi projednání o kofinancování závodů mládeže krajskými svazy 

 

U12 – 9/20  Prezidium schvaluje termín konání příštího jednání prezidia ČSC na 15.12.2020 

 

 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 23.11. 2020 


