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Z á p i s  č. 9/2021 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 8.11.2021 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4  

 

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

Pavel Havránek 

Omluveni:  Petr Balogh  

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  
 

I. ZÁPIS A USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-09/21 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 19.10.2021 

 

U 2-09/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

Výroční hodnocení ASC Dukla 

V minulém týdnu jsme se zúčastnili ročního hodnocení výsledků armádního centra Dukla středisek 

Brno/Praha. Spolupráce se svazem byla Duklou hodnocena jako výborná. Celkový počet účastníků a 

výsledky na OH zůstaly za očekávání. Naopak výsledky závodníků z letošního ME a MS jsou příslibem do 

budoucna. Byla také diskutována problematika odcházení závodníků z dráhy a také ostatních disciplín do 

silničních oddílů a jejich nespolupráce a uvolňování závodníků např. na dráhové závody tak, jak je to běžné 

v zahraničí. Budeme jednat s Olympem Praha, aby přehodnotil tento přístup a budeme společně hledat 

způsob a podmínky, jak umožnit závodníkům startovat na silnici a také na dráze. 

Bylo opět konstatováno, že se musíme pokusit postavit alespoň jednu krytou dráhu, protože jinak 

nebudeme schopni konkurovat zahraniční konkurenci. 

Dráhová komise by měla zvážit a projednat možnosti např. dlouhodobého pobytu a tréninku v zahraničí 

např. v Bulharsku pro vybrané a nadějné závodníky 

Investice  

- Obdrželi jsme výzvu na investice, bohužel nebylo již možné změnit některé připravované projekty 

např. na čipy a software pro evidenci členské základy a zřejmě nebude možné tyto investice čerpat  

Příprava společného mistrovství SR/ČR na silnici  

- Příprava společného silničního mistrovství pokračuje zatím bez komplikací. Musíme zajistit další 

reklamní partnery pro tuto akci ve spolupráci s pořadatelem Agenturou cyklistika. 

Světový pohár v cyklokrosu Tábor  

- Světový pohár v cyklokrosu se uskuteční ve dnech 13.-14.11. v Táboře. Po dohodě s pořadatelem 

budou rozeslány pozvánka a vstupenka všem členům VV, Prezídia a Revizní komise. 

Reprezentační dresy  

- Protože je nejasný výklad o umístění reklam na reprezentačních dresech, stále řešíme s UCI výklad 

pravidel. 

Král cyklistiky 2021  

- Král cyklistiky se bude konat 3.2. 2021 na výstavišti PVA ve spolupráci a za podpory společnosti ABF 

Různé 

- Příprava materiálů pro VV na 7.12. 

- Členství ČSC v Českém paralympijském výboru, návrh na kandidaturu J. Krakovičové do VV ČPV 

- Investice pro svaz viz. zpráva p. Svobody  

- Příprava materiálu pro Sportovní centra mládeže  

- Kalendářní kongres  
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- Příprava nové koncepce naší spolupráce s ČT  

- Příprava smlouvy na pronájem značky Závodu míru  

- Snížení poplatku pro pořadatele za zápis do mezinárodního kalendáře UCI  

 

U 3-09/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody (viz 

příloha 2): 

Přehled čerpání rozpočtu ČSC 2021 

Provizorní rozpočet 2022 

- Představení návrhu provizorního rozpočtu pro rok 2022 

- Sestaven na 90% rozpočtu 2021  

Rozpočet disciplín 

- Rozpočet silniční cyklistiky pro rok 2022 bude upraven na základě předloženého návrhu komise silniční 

cyklistiky. Důvodem je finančně náročné zajištění MS v Austrálii  

 

U 4 - 09/21 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz příloha 

3): 

a. NSA rozhodla o gestorství para cyklistiky pro ČSC 
- Dne 1.11. zveřejnila NSA soupis sportovních svazů, který přidělila tzv. gestorství pro daný sport 

handicapovaných dle podaných koncepcí – Příloha 1 
- Paralympijskou cyklistiku neboli para cyklistiku bude mít ve své gesci ČSC 
- NSA byla oslovena s žádostí o osobní schůzku, která zatím nebyla potvrzena 
- Je potřeba svolat schůzku zástupců spolků zabývajících se para cyklistikou 
- ČSC bude jediným možným žadatelem o dotace související s para cyklistikou 

- Předpokládaný termín vypsání dotačních Výzev na reprezentaci a činnost je počátek prosince 

b. Král cyklistiky 2021 

- Slavnostní vyhlášení Krále cyklistiky za rok 2021 proběhne ve čtvrtek 3.2.2022 

- Živý přenos je zajištěn na ČT sport od 20:15 

- Pořadatelem je společnost ABF a event s bude realizovat na výstavišti PVA Letňany 
- Aktuálně má zájem o generální partnerství v rámci pořadu společnost ČEZ, toto je ale schopna finálně potvrdit 

až v lednu 2022. Společně byl stanoven termín do 10.1.2022. 
- Pokud bude partnerství s ČEZ podepsáno, ČSC ponese náklady pouze za nasnímání a odvysílání ze strany ČT. 

Pokud nebude partnerství uzavřeno, ČSC ponese 50% nákladů na realizaci ve výši 300tis. CZK bez DPH. Zbylých 
50% ponese společnost ABF 

- Více Zpráva MKTG – příloha 2  

- Po termínu obdržena nabídka na pořádání KC 2022 od pana Kopeckého bez rozpočtu – Příloha 6  
c. Logo manuál ochranné známky liga Závodu míru – „holubice“ 

- Na základě rozhodnutí prezidia vypracován logomanuál k ochranné známce „Holubice Course de la Paix 
- Definice ochranné zóny, barevné provedení, příklady nepovoleného použití loga 
- Návrh ke schválení a registraci na Úřad průmyslového vlastnictví 
- Logo manuál viz příloha 3 

d. Společné Mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice 2022 
- Dne 18.10.2021 se uskutečnila schůzka se zástupci měst a kraje ohledně detailů trasy časovky, kde dojde 

k finálnímu schválení a časovému rozpisu.  

- Silniční komise předala své návrhy vzdáleností jednotlivých kategorií panu Baloghovi, finální verze se musí 

přizpůsobit také dopravní obsluze lokálních autobusů. 

- Více v příloze 4 - Zpráva sportovního ředitele  

 

e. Společné MČR a MSR U23  
- Na jednání Silniční komise dne 13.10.2021 byl vybrán termín závodu na 16.7.2022.  
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- Termín byl oznámen pořadateli a ten termín potvrdil. Nyní pořadatel jedná s p. Teleckým o detailech smlouvy a 

výši podpory 

- Pan Říha zaslal návrh smlouvy k připomínkám panu Markovi a panu Teleckému. Výše finanční podpory nemůže 

být nyní specifikována z důvodu, že ještě není stanoven rozpočet ČSC na rok 2022. Panu Řihovi to již pan Marek 

objasnil. 

- V termínu 11.11.2021 proběhne prohlídka navržených tras na kterých se MČR U23 se uskuteční 

f. Masters – jednání se zástupci kategorie Masters v silniční cyklistice 
- Na základě problémů při letošním MČR Masters, kdy startovali závodníci s licencí Elite a rozhodčí nekontrolovali 

licence vznikly problémy s finálními výsledky a tato záležitost byla předána disciplinární komisi 
- V pondělí 8.11.2021 se uskuteční schůzka s panem Bradnou a panem Kubínem za komisi Masters, kde dojde k 

jasnému vytyčení pravomocí a stanovené pravidel na rok 2022 

g. Neoprávněné držení dresu Mistra ČR v kategorii amatérů 
- Na základě předání podnětu Disciplinární komisi ohledně závodníka Davida Kollerta, který získal mistrovský titul 

v amatérech přesto že je držitel licence Elite (účastnil se i Elitního MČR) 

- V pondělí 8.11.2021 pan Průša rozešle pozvánku na zasedání Disciplinární komise. Je nutné poté případ 
zveřejnit, aby k těmto případům nedošlo i dalších ročnících 

h. Nouzové osvětlení velodrom Motol 
- V motolském velodromu přestalo fungovat nouzové osvětlení  
- Nutná investice do opravy 

- Odhad nákladů – 300 tis  
i. Mistrovství světa a Mistrovství Evropy – výsledky  

- MS na dráze Roubaix – nejlepší výsledek – Daniel Babor 6. místo Scratch a Petra Ševčíková 9. místo Scratch 
- MS sálová cyklistika Stutgart – 3 x 4. místo - Mašek/Gruna – krasojízda dvojice 

4. Jakub Mašek – krasojízda, Zvolánek/Havlíček – kolová   
- SP BMX Sakarya – výborné výsledky Elišky Bartůňkové – 2. a 8.místo 
- ME v cyklokrosu v Col du Vam – nejlepší výsledky 8.místo žena U23 Kristýna Zemanová, 11.místo Juniorka Eliška 

Hanáková,  
Více v Příloze 5 - Zpráva sportovního koordinátora 

j. Výpis skutečných majitelů 
- jako jedna z podmínek pro možnost získat řadu dotací z veřejných rozpočtů je nově stanovena povinnost 

žadatele o dotaci předložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů (viz např. nové znění ustanovení §10a 
odst. 3f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 

- spolky mají povinnost zapsat požadované údaje do tzv. evidence skutečných majitelů  

k. Přihlášené UCI MTB týmy 
- od 3.11. byla spuštěna registrace UCI MTB týmů pro rok 2022. Aktuálně jsou přihlášeny následující týmy 
- Canyon Northwave MTB Team 
- Česká Spořitelna - Accolade Cycling Team 
- Cyklostar Trek Pirelli 
- Expres CZ - Tufo Team Kolín 
- Gapp System - Kolofix MTB Racing Team 
- Head Pro Team Opava 

- Rouvy Specialized 
l. Koordinace závodního programu vybraných reprezentantů dráhy 

- Návrh komise dráhové cyklistiky na participaci silničních týmů a dráhové reprezentace na vybraném programu 
dráhových disciplín 

- Daná problematika se týká v podstatě výhradně vytrvalostních disciplín a to především špičkových 
reprezentantů a reprezentantek, kterým je mnohdy při přestupu do jiných týmů, nebo resortů znemožněno dále 
se podílet na národní reprezentaci v dráhové cyklistice 

- Předpokladem je dostatečný bodový zisk v individuálním rankingu pro případné starty na SP a MS a potažmo 
OH. Tato predikce samozřejmě platí pro závodníky s vysokým standardem výkonnosti. 

- Příloha 7 

m. Projekty nesoutěžních eventů ČSC 
- Proběhlo jednání s firmou Specialized, která navazovala na úspěšnou spolupráci v rámci Olympijských parků 

2021 
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- Byl představen plán nesoutěžních eventů pro rok 2022 
- Specialized má zájem na spolupráci  
- Více Zpráva koordinátora soutěží a eventů – příloha 8 

n. ŠKODA eCup 2022 – viz příloha 2 a 8 
- Představení projektu virtuálních závodů s ROUVY na úrovni partnerů V4  

- Rozpočet na 2022 ve stejném rozsahu jako 2021 

- Zapojení do projektu virtuálních závodů, prezentace myšlenky ostatním zemím v rámci pravidelné schůzky za 

přítomnosti jednotlivých federací a pořadatelů 

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

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

q. Schválení zápisu závodů do kalendáře  UCI pro rok 2022 

Silniční MČR v kritériu – pan Zdeněk Rubáš žádá o pořádání silničního MČR v kritériu napříč všemi 
kategoriemi pro rok 2022 
PrimaCup Dolní Morava – změna termínu závodu z 4.6.2022 na 28.5.20 
PrimaCup Gočárovy Schody – žádost pořadatele o zařazení závodu do UCI kalendáře pro rok 2022 jako kategorie 
Short track C3 

r. Nominace ME BMX Freestyle a SP v cyklokrosu Tábor ke schválení  
-  Viz zpráva Zpráva sportovního koordinátora – příloha 5 

s. ČOV -  odměna trenérům v podobě akce „Nezlomný trenér“ 

Podmínky ČOV v rámci odměny pro trenéry, kteří v covidovém období byli stále aktivní a našli jiné cesty k tréninkovým 

metodám, připravila slavnostní večer, který proběhne 7.12. v pražském klubu Lávka. Do 20.11. je možnost za ČSC nahlásit 

jednoho vybraného trenéra, který se akce zúčastní. Více o akci v příloze 

t. Zpráva ředitele marketingu a komunikace – příloha 2 

u. Zpráva sportovního koordinátora – příloha 5 

v. Zpráva sportovního ředitele – příloha 4 

w. Zpráva koordinátora soutěží a eventů ČSC – příloha 8 

U 5 - 09/21   Prezidium schvaluje úpravu Směrnice o poplatcích za zápis do kalendáře UCI 

- Zápis do kalendáře pro závody C1 – 5.000,- Kč 

- Ostatní kategorie poplatků zůstávají zachovány 

U6 - 09/21 Prezidium bere na vědomí informace k výrobě reprezentačních dresů pro rok 2022 

U7 – 09/21 Prezidium schvaluje podepsání smlouvy s pořadatelem slavnostního večera Král 

cyklistiky 2021 se společností ABF  

U8 – 09/21 Prezidium schvaluje provizorní rozpočet pro rok 2022 

U9 – 09/21 Prezidium schvaluje vstup ČSC do Českého paralympijského výboru jako jeho řádného 

člena a navrhuje Jaroslavu Krakovičovou jako kandidáta do voleb do VV ČPV  

U10 – 09/21 Prezidium bere na vědomí informace o vypracování logo manuálu „Závodu míru“ a „ 

Holubice“  

U11 – 09/21 Prezidium pověřuje člena prezidia Davida Průšu k přípravě licenční smlouvy pro 

pořadatele, kteří využívají pro závod označení Závod míru 

U 12 - 09/21 Prezidium schvaluje zápis do kalendáře UCI dle soupisu navržených závodů ve zprávě GS 

 



 

 
 

5 

U 13 - 09/21 Prezidium schvaluje nominaci na ME BMX a SP v cyklokrosu Tábor 

 

U 14 - 09/21 Prezidium schvaluje návrh prezidenta ČSC Petra Marka na participaci silničních týmů a 

dráhové reprezentace na vybraném programu dráhových disciplín u určených 

reprezentantů 

 

U 15 - 09/21  Prezidium schvaluje předběžný rozpočet projektu V4 ŠKODA eCup 2022 

 

 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 8.11. 2021 
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