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Z á p i s  č. 8/2021 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 19.10.2021 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4  

 

Přítomni: Petr Marek, Svoboda Slavomír, David Průša, Petr Šrámek, Josef Dlohoš, Luděk Telecký, Petr Balogh, 

Josef Krch 

Omluveni:  Pavel Havránek 

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  
 

I. ZÁPIS A USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-08/21 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 21.9.2021 

 

U 2-08/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

České poháry 

- V září byly ukončeny České poháry v disciplínách silnice, MTB, BMX. Slavnostní ukončení silničního 

poháru proběhlo v muzeu ŠKODA Auto v Mladé Boleslavi. 

MS silniční cyklistiky Leuven Belgie 

- Reprezentace se zúčastnila MS v Belgickém Leuvenu. Nejlepším umístěním v elitní kategorii mužů 

- bylo 7. místo Zdeňka Štybara což je obrovský úspěch. 

Kongres UCI 

- Při MS na silnici v Belgii jsme se zúčastnili volebního Kongresu UCI (pí. Krakovičová, p. 

- Svoboda, p. Marek). Kongres UCI byl zároveň oslavou 100let pořádání MS v silniční cyklistice. 

- Byly představeny místa silničních MS 2022 Austrálie, 2023 Glasgow, 2024 Zurych, 2025 Rwanda. 

- Velkým tématem je podpora ženské cyklistiky a genderové rovnosti ve sportu. Ve volbě do 

- Managment Board UCI za Evropu kandidoval p. Marek, ale nebyl zvolen. 

Mediální kampaň pro ŠKODU auto 

- Velmi úspěšně probíhá mediální kampaň pro ŠKODU Auto včetně natočených videí jednotlivých 

disciplín, které běží na sociálních sítích. Sledovanost reklamní kampaně od spuštění je velmi vysoká 

Informace o přípravě velodromu v Praze 

Objednání reprezentačních dresů 

- Pro příští rok musíme přistoupit k výměně reprezentačních dresů pro všechny disciplíny z důvodu 

změny partnerů ČSC 

Různé 

- Příprava ČP na silnici ve spolupráci se silniční Komisí: 

- Česká televize – točení pořadů 

- Testy na COVID ukončení hrazení testů pro neočkované v reprezentačních týmech 

- Spolupráce disciplín na medializaci ČSC  

 

U 3-08/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody (viz 

příloha 2): 

Přehled čerpání rozpočtu ČSC 2021 

Informace k ochranným známkám ČSC 

Nákladní automobil IVECO 

Investice – věci movité 

- Příprava výběrových řízení – návrh na schválení 
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Provizorní rozpočty reprezentace jednotlivých disciplín ČSC 

Informace o výši vyplacených odměn pro rozhodčí  

 

U 4 - 08/21 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz příloha 

3): 

a. Kongres UCI Leuven 2021  

- Kongres proběhl v rámci MS na silnici Leuven 2021 dne 24.9.2021 

- Volební kongres  

o volen prezident UCI – jediný kandidát – David Lappartient 

o managment board UCI – celkem 19 kandidátů, voleno 9 členů MB UCI 

o mezi kandidáty za UEC Petr Marek, kandidatura neproměněna 

- zveřejnění vrcholných akcí UCI na následující období, mj. MS slnice 2025 – historicky 1.MS v Africe – Rwanda 

2025 

- představení multi disciplínového MS 2023 Glasgow – bude rozděleno celkem 13 titulů mistra světa v disciplínách 

: dráha, BMX race, BMX free, silnice, para, MTB, sálová cyklistika 

- představení MS silnice Wollongong (AUS) 

- projekt udržitelnosti  

- program solidarita 

- program záchrany afgánských cyklistek 

- genderové vyvážení v UCI – důraz na cyklistiku žen 

b. MS silnice Leuven, ME dráha Grenchen 

- Silniční MS proběhlo koncem září 2021 v belgickém Leuvenu 

- Nejúspěšnější výsledek – 7.místo Štybar závod muži Elite  

- Další výsledky Zpráva sportovního koordinátora – příloha 1 

- Dráhové ME – pouze závodníci kategorie ELITE 

- Oproti loňskému ME značný ústup ve výsledcích 

- Výsledky - Zpráva sportovního koordinátora – příloha 1 

c. Král cyklistiky 2022 
- Termín živého vysílání je s ČT potvrzen na čtvrtek 3.2.2022 od 20:15 

- Vypsána výzva pro pořadatele – termín do 31.10.2021 

- Zájem projeven od společnosti ABF  

- Více Zpráva MKTG – příloha 2  

d. Stipendium ČOV ve spolupráci s olympijskou solidaritou MOV 

- Výzva pro nominace 1 sportovce za svaz individuálních sportů 

- Za ČOV bude nominováno 10 sportovců, nominace přijímány do 15.10., předpoklad vysokého převisu nominací 

z jednotlivých sportovních svazů 

- Komise disciplín ČSC nominovaly celkem 10 sportovců dle zadání ČOV  

- Schválen prezidiem per rollam – Dominik Topinka a náhradnice Eliška Bartůňková 

- ČOV rozhodne o výběru ve spolupráci se solidaritou MOV nejpozději do 2 měsíců 

e. Ochranné známky ČSC 

f. Žádost o schválení projektu výstavby bytových domů na pozemku sousedícím s  pozemkem ČSC 

- Příloha 3 

g. Testy COVID 19 v rámci reprezentačních týmů 

- Financování covid testů v individuální režii jezdců nebo klubů pro neočkované reprezentanty na výjezdech 

reprezentací ČSC od 1.1.2022. 

- Odůvodnění: finanční zatížení Reprezentace MTB v položkách testů na Covid dosahuje v rozpočtu sezón 2020 a 

2021 několika set tisíc korun. 

- S ohledem na tuto částku i značnou logistickou zátěž procesu testování testování v průběhu akcí pro realizační 

tým i jezdce samotné, navrhuji od 1.1.2022 přestat financovat testování na Covid 19 z rozpočtů reprezentací 
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před reprezentačními výjezdy i v průběhu reprezentačních akcí u členů reprezentace, kteří nejsou očkováni na 

Covid 19 a nevlastní odpovídající mezinárodní certifikát 

h. Otevření databáze zdravotnického zabezpečení ČOV 

- Databáze sportovců, kteří mají možnost využívat zdravotnické zabezpečení ČOV 

- ČSC má zařazeno celkem 17 sportovců 

- Do 20.10.2021 musí ČSC navrhnout vyřazení sportovců, kteří již nejsou v programu OH Paříž 

- Příloha 4 

i. Resortní centrum Olymp – změna vedení 

- 12.10. jmenován ministrem vnitra Hamáčkem nový ředitel pan Kubeš 

j. Smlouvy s pořadateli soutěží ČSC 

- Návrh smlouvy mezi ČSC a pořadatelem bude obsahovat přesně definované plnění pro partnery ČSC 

- Praxe 2021 – pořadatelé nedávají schvalovat případné grafické návrhy s použitím log ČSC a jeho partnerů, 

neudržují v pořádku zapůjčený makrofakt, po sezóně jej nevrací v kompletním stavu a počtech zapůjčených 

položek  

- SÚ vypracuje manuál k jednotlivým disciplínám, nabídkový list makrofaktu, prezentaci ČSC na akcích apod.  

k. Kalendářní kongres 2022 

- Kalendář pro rok 2022 vypracován v disciplínách dráha, silnice, MTB, sálovka včetně závodů mládeže 

- Kalendářní kongres proběhne 1.12.2021 na ČSC 

- Kolize v termínech závodů UCI nebo MČR jsou řešeny průběžně sportovním ředitelem J.Edrem 

- Více ve Zpráva sportovního ředitele – příloha 5 

l. Vzdělávací program ČSC 

- 7. – 10.10. proběhlo školení trenérů třídy C a specializace třídy B – Terezín – příloha 6 

- Další plánované školení proběhne v měsíci leden 2022 

- V měsíci listopad 2021 proběhnou dva semináře vzdělávacího programu ČSC Cycling University – 16. a 

30.11.2021 v zasedací místnosti ČSC 

- Návrh na schválení doškolovacího programu pro trenéry 

o Trenéři třídy C – minimálně 2 semináře CU v průběhu pětiletého období platnosti trenérského průkazu 

o Trenéři třídy B – minimálně 3 semináře CU v průběhu pětiletého období platnosti trenérského průkazu 

m. Výběrové řízení na evidenční systém ČSC Data 

n. Video manuály k žádostem o licenci ČSC 

- SÚ připravuje video manuály pro žadatele o licenci ČSC 

- Žádost o licenci, prodloužení licence, hostování, přestupy apod. 

o. Projekty nesoutěžních eventů ČSC 

- Rešerše grantových titulů na podporu nesoutěžních akcí ČSC 

- Témata – bezpečnost, dovednostní průprava dětí,  

- Kontaktování potencionálních partnerů – Specialized, Škoda, Česká unie kolečkových sportů 

- Setkání a diskuze s cyklokoordinátory, konzultace tématu Cyklovize 2030 

- Na základě velmi pozitivní zpětné vazby ze společnosti SAZKA aktuálně vzniká produktová nabídka takovýchto 

přednášek, teambuildingů, virtuálních závodů a společných vyjížděk pro další společnosti 

- Více Zpráva koordinátora soutěží a eventů – příloha 7 

p. ŠKODA eCup 2021-22 – viz příloha  

- Společně s ROUVY vypracován projekt Evropského poháru eSport a zaslán na UEC 

- Osloven hlavní koordinátor V4 s projektem seriálu eSport na platformě Rouvy 

- Připraven seriál 5 závodů ŠKODA eCup včetně odvysílání na HbbTV ČT 

- Spuštění seriálu je podmíněno výhodnou finanční nabídkou od ROUVY 

q. Cyklofestival 2022 – viz Zpráva marketing a komunikace příloha 2 

r. Kampaň 2021 „Radost z“ – více Zpráva marketing a komunikace příloha 2 

- Aktuální výsledky kampaně jsou následující: 

- Návštěvnost kampaňového webu je 120.720 unikátů 

- Kampaň na TikTok má dosah 1.200.000 unikátů a 2.138.700 shlédnutých videí 
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- Kampaň na Facebooku a Instagramu má dosah 1.107.602 unikátů 

- Kampaň na YouTube má dosah 370.400 unikátů a 74.000 shlédnutých videí 

- On-line bannery mají 317.397 zobrazení 

s. Nabíjecí stanice pro elektromobily ŠKODA 

- Konzultace s technikem ČEZ ohledně možnosti vybudování volboxu na pozemku ČSC 

- ČEZ předá požadavek projektantovi k vypracování projektu na vybudování 

- Analýza možného příkonu pro volbox 

t. Návrhy ASC Dukla Praha na zařazení sportovců a členů RT pro rok 2022 

Aktualizace Návrhu ASC Dukla Praha – příloha 8 

u. Schválení zápisu závodů do kalendáře  UCI pro rok 2022 

MTB: 

Czech MTB Cup 2022 Brno 2.4.2022, Muži Elite, ženy Elite, Junioři, kategorie 1 

Czech MTB Cup 2022 Touškov 23.4.2022, Muži Elite, ženy Elite, kategorie HC, junioři kategorie 1 

Czech MTB Cup 2022 Zadov 21.5.2022, Muži Elite, ženy Elite, junioři, zatím kategorie 1, jedná se o HC 

Czech MTB Cup 2022 Bedřichov 4.6.2022, Muži elite, ženy elite, junioři, kategorie 1 

International MTB Marathon Malevil Cup - XCM 

MČR XCO Stupno 22. – 24.7.2022, Muži Elite, ženy Elite, junioři, kategorie CN 

Czech MTB Cup 2022 Hlinsko 13.8.2022, Muži elite, ženy Elite, junioři, kategorie 1 

v. Nominace MS dráha Roubaix a MS sálová cyklistika – schválení 

-  Viz zpráva Zpráva sportovního koordinátora – příloha 1 

w. Schválení školení rozhodčích UCI 

- Jakub Kratochvíla - silnice 

- Aneta Válková - dráha 

- Soňa Jurková - MTB 

x. Prize money – silnice Orlen Nations Grand Prix 

- Žádost o schválení vyplacení prize money  

y. Stav počtu licencí ČSC k 18.10.2021 – viz zpráva licenčního pracovníka – příloha 9 

z. Zpráva ředitele marketingu a komunikace – příloha 2 

aa. Zpráva sportovního koordinátora – příloha 1 

bb. Zpráva sportovního ředitele – příloha 5 

cc. Zpráva koordinátora soutěží a eventů ČSC – příloha 7 

dd. Zpráva licenční pracovník – příloha 9 

U 5 - 08/21   Prezidium bere na vědomí informace člena prezidia ČSC Davida Průši o řešení směrnic 

pro kategorii Masters 

 

U6-08/21 Prezidium pověřuje předsedu silniční komise k vypracování nového rozpisu pro ČP a 

MČR Masters na silnici ve spolupráci se zástupci Masters 

U7 – 08/21 Prezidium bere na vědomí podnět k zahájení disciplinárního řízení se závodníkem 

kategorie ELITE Kolertem a odebrání dresu Mistra ČR z Amatérského MČR v silniční 

cyklistice.  

U8 – 08/21 Prezidium schvaluje návrh na předsedy silniční komise Luďka Teleckého týkající se 

zápisu závodů do kalendáře UCI: Návrh na zápis do kalendáře UCI musí daný pořadatel 

nejprve zaslat ke schválení na komisi dané disciplíny, teprve pak bude žádost předána 

ke schválení na prezidium ČSC 
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U9 – 08/21 Prezidium schvaluje návrh člena prezidia Petra Balogha na zafixování termínu 

posledního závodu ČP na silnici před konáním MS na silnici. Odůvodnění: pozdější 

termíny narušují koncept kalendáře ČP v cyklokrosu, kdy dochází ke kolizi v termínech 

těchto závodů 

U10 – 08/21 Prezidium bere na vědomí informace Petra Balogha o přípravách Společného MČR a 

MSR v silniční cyklistice 

U11 – 08/21 Prezidium schvaluje návrh prezidenta ČSC na vypracování nového konceptu pořadu 

Spurt ve spolupráci s ČT a pověřuje generálního sekretáře J. Krakovičovou a ředitele 

marketingu a komunikace M. Kramera k jeho vypracování včetně návrhu rozpočtu 

 

U 12 - 08/21 Prezidium pověřuje generálního sekretáře k opětovnému zaslání dotazu na UCI ve věci 

manuálu pro národní reprezentační dresy a umístění log partnerů 

 

U 13 - 07/21 Prezidium bere na vědomí informace prezidenta ČSC Petra Marka ve věci nového 

velodromu Praha Motol. Prezidium schvaluje investiční záměr výstavby velodromu a 

pověřuje prezidenta Petra Marka k realizaci navazující kroků v rámci přípravy projektu a 

dalším jednáním ve věci přípravy budoucí výstavby velodromu Praha Motol s příslušnými 

subjekty samosprávy ČR, NSA, apod. 

 

U 14 - 08/21 Prezidium schvaluje návrh prezidenta ČSC Petra Marka na ukončení hrazení testů na 

COVID 19 z rozpočtů disciplín pro neočkované sportovce a členy RT, kromě povinných 

testů před účastí na vrcholných soutěžích UCI a UEC, které jsou povinné i pro očkované 

osoby 

 

U 15 - 07/21  Prezidium bere na vědomí informace vice prezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody 

o ochranných známkách ve vlastnictví ČSC a pověřuje ředitele marketingu a komunikace 

Michala Kramera k vypracování logo manuálu „ Holubice míru – Course de la paix“ pro 

potřeby registrace této ochranné známky pro celou EU 

 

U 16 - 08/21 Prezidium schvaluje zahájení výběrových řízení na pořízení investic a spadajících do 

programu NSA Věci movité 

 

U 17 – 7/21 Prezidium schvaluje návrh provizorního rozpočtu reprezentace jednotlivých disciplín ČSC 

pro rok 2022 

 

U 18 – 07/21 Prezidium schválilo per rollam návrh zařazení sportovců do programu Stipendium ČOV – 

Dominika Topinku a Elišku Bartůňkovou 

 

U 19 – 07/21 Prezidium neschvaluje žádost společnosti LALASA na schválení výstavby domů na 

pozemku sousedícím s pozemkem ČSC. Odůvodnění – projekt výstavby budov  nesplňuje 

Vyhlášku 501/2006 Sb. V úpravě Vyhlášky  č. 269/2009 Sb.  
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U 20 – 07/21 Prezidium schvaluje návrh doškolovacího programu pro trenéry 2. a 3. třídy  

- Trenéři třídy C – minimálně 2 semináře CU v průběhu pětiletého období platnosti 

trenérského průkazu 

- Trenéři třídy B – minimálně 3 semináře CU v průběhu pětiletého období platnosti 

trenérského průkazu 

 

U 21 - 7/21 Prezidium schvaluje aktualizaci návrhu na zařazení sportovců do rezortního střediska ASC 

Dukla Praha 

 

U 22 – 7/21 Prezidium schvaluje zápis závodů do kalendáře UCI pro rok 2022 – seznam závodů viz 

zpráva GS výše 

 

U 23 – 08/21 Prezidium schvaluje nominaci na MS na dráze Roubaix 2021 

 

U 24 – 08/21 Prezidium schvaluje návrh na zařazení rozhodčích do školení UCI  

 

U 25 – 08/21 Prezidium schvaluje vyplacení prize money – silnice Orlen Nations Grand Prix 

 

 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 19.10. 2021 
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