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Z á p i s  č. 7/2020 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 8.9.2020 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4 

 

Přítomni: Ing. Petr Marek, Svoboda Slavomír, Šrámek Petr, Ing. Petr Kováč, Petr Balogh, Ing. Luděk Telecký, 

MBA, Mgr. et Mgr. David Průša, Ing. Pavel Havránek 

Omluveni:   

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  

Prezident svazu zahájil jednání kontrolou usnesení. 

 
 

I. KONTROLA USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-7/20 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 24.6.2020 

 

U 2-7/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

- Informace o proběhlých závodech v ČR zapsaných v kalendáři UCI  

o i přes situaci COVID 19 se podařilo v ČR uspořádat řadu významných mezinárodních závodů 

s velmi početnou účastí zahraničních jezdců (Malečkův memoriál, ČP MTB C1, C1 BMX, Okolo 

Orlicka, Závod Míru Nejmladších, Czech Tour aj.) 

o na velmi kvalitní úrovní proběhly i národní šampionáty na silnici mládeže Plzeň, ELITE v Mladé 

Boleslavi, nebo MTB v Peci pod Sněžkou, či na dráze v Plzni aj. 

o v rámci MČR Mladá Boleslav byl umístěn stánek ČSC s prezentací partnerů, prodejem 

upomínkových triček s logem šampionátu 

o v rámci MČR proběhla Jízda legend čs. cyklistiky, která měla charitativní charakter pro projekt 

ZDRAVOTNÍ KLAUN 

o prezident ČSC poděkoval všem pořadatelům cyklistických závodů, kteří v letošní nelehké 

sezóně ovlivněné s pandemií COVID 19 uspořádali závody na velmi kvalitní úrovni  

- Mistrovství Evropy v silniční cyklistice 

o podařilo se dosáhnout velkých úspěchů na ME silnice ve Francii, kde jsem získali 3 medaile: 

zlato v časovce Mathiase Vacka v kategorii juniorů, stříbro Pavla Bittnera v juniorech a bronz 

Vojtěcha Řepy U23 v silničním závodě 

- Mistrovství ČR a SR  

o v roce 2021 se uskuteční společné mistrovství ČR a SR na Slovensku v Bánovcích nad Bebravou 

o ČSC i SZC vítají pořádání šampionátu střídavě mezi ČR a SR 

o koncem roku 2020 bude uzavřena smlouva mezi oběma svazy na dvouleté popř. 4leté období 

- Nový web ČSC a sociální sítě 

o Podařilo se úspěšně spustit nový web Českého svazu cyklistiky včetně zapojení svazového 

facebooku a instagramu. Sledovanost stoupla zejména na sociálních sítích o více než 20 % a to 

zejména před národním šampionátem na silnici 

o ČSC vítá konstruktivní připomínky a podněty na další vývoj a vylepšení informačního portálu 

- Další informace  

o Ve dnech 29.-9. až 4.10. se v Novém Městě na Moravě snad uskuteční jeden z mála závodů SP 

MTB včetně WJS.  

o Byly vyrobeny handbiky z grantu Nadace ČEZ a předány dvěma paralympionikům Antošové a 

Jahodovi. Grant byl dle smlouvy auditován a vyúčtován včetně prezentace a medializace. 

o V červenci proběhlo setkání zástupců všech sportovních svazů s NSA a jejím ředitelem 

Hniličkou. Byly představeny základní teze dotací 2021, koncepce podpory sportu apod. 
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o Bylo podepsáno Memorandum o spolupráci s vybranými sportovními svazy a Národním 

olympijským centrem vodních sportů a Sport centrem Račice. 

o Gen. sekretářka Jarka Krakovičová vypracovala Koncepci rozvoje para cyklistiky, která byla 

schválena prezidiem per rollam a v termínu odevzdána na NSA. 

o Chtěli bychom pokračovat v rekonstrukci a opravách ubytovacích prostor v přízemí svazu. 

Většinu prací budeme provádět sami pouze některé nutné práce budou provádět odborné 

firmy. 

o I nadále pracujeme a hledáme způsob, jak podpořit a pokračovat v jednáních o možnostech 

výstavby velodromů v Brně a v Praze.  

o Byla svolána Valná hromada ČSC na 4.11.2020 v Centru pohybové medicíny v Praze Chodově. 

Termín schválen prezidiem ČSC per-rollam. 

o Byly instalovány stojany na kola před budovu sídla svazu. 

U 3-7/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody 

(viz příloha 2): 
- čerpání rozpočtu 2020 - disciplíny, SCM, krajské svazy, soutěže  

- čerpání rozpočtu krajských svazů – do 31.10. musí být vyčerpáno 80% celkového rozpočtu 

- pořízení majetku v roce 2020 

- obdržen grant MHMP na pořízení úklidového stroje pro halu v Praze Motole  

- podána žádost o dotaci NSA Covid-Sport na provoz sportoviště 

- ukončena veřejnosprávní kontrola MHMP na vyúčtování grantu na provoz sportoviště v roce 2019 – 

kontrola ukončena s výsledkem bez připomínek 

- nákup ochranných pomůcek pro reprezentační týmy pro nadcházející reprezentační akce 

- MČR družstev – návrh na přidělení finančního příspěvku 

- instalace vstupního turniketu na velodrom Motol z důvodů 

o přehledu o vytíženosti haly  

o z bezpečnostních důvodů - účasti zodpovědné osoby na tréninku, evidenci doprovodů 

o všechny zodpovědné osoby budou absolvovat školení BOZP 

U 4 - 7/20 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz 

příloha 3): 

a. Mistrovství Evropy v silniční cyklistice 

- reprezentace ČR získala 3 medaile: zlato- Mathias Vacek( časovka junior), stříbro Pavel Bittner (silniční závod 

junior), bronz Vojtěch Řepa (silniční závod U23) 

- hodnocení: zpráva reprezentačního trenéra Konečného (viz příloha zprávy GS 1) 

b. Národní šampionáty MČR, seriály ČP, mezinárodní závody na území ČR 

- proběhly téměř MCR a ČP téměř ve všech disciplínách ČSC 

- vynikající úroveň národních šampionátů z pohledu pořadatele, zejména obě mistrovství (ELITE a mládež) na silnici 

- mezinárodní závod Okolo Orlicka – silniční etapový závod juniorů  

- mezinárodní Závod Míru nejmladších – silniční etapový závod kadetů 

- oba závody na vysoké úrovni s maximální účastí jezdců z cca 20 zemí Evropy 

- Český pohár mládeže na silnici – zrušeno celkem 5 závodů, celkem bude odjeto … 

- Český pohár MTB – ukončen závodem C1 ČP Brno s bohatou mezinárodní účastí včetně světové juniorské série 

(příloha zprávy GS 2) 

c. Koncepce para cyklistiky v rámci Výzvy NSA k předkládání koncepce rozvoje jednotlivých druhů sportů 

pro zdravotně postižené sportovce 

- Koncepce vypracována v rámci zadání NSA (viz příloha zprávy GS 3) 

- Koncepce schválena prezidiem ČSC per rollam  

- Koncepce předána na NSA dne v termínu 14.8.2020 

d. Volnočasové oblečení 4F 2020 + kolekce 2021 
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- kolekce 2020 – vyskladněno všem disciplínám včetně tašek a batohů 

- vytvořena kolekce 2021, disciplíny zaslaly objednávky 

e. Svolání valné hromady ČSC 

- prezidium schválilo per rollam termín konání valné hromady ČSC a svolává VH ČSC na termín 4.11.2020 v 11:00 

Centrum pohybové medicíny, Praha 4 Chodov 

- v termínu 60 dnů před VH obeslány všechny krajské svazy a disciplíny oznámením o konání VH  

- odeslány formuláře mandátního lístku a kandidatury do funkce prezidenta, člena VV, KK a RK ČSC 

- odeslán harmonogram dodání jednotlivých materiálů a podkladů pro VH 

- dokumenty a materiály pro VH (přílohy zprávy GS 4-12) 

f. a) Návrh na schválení zápisu do kalendáře UCI – závody silniční (viz příloha zprávy GS 13) 

Silniční závody ke schválení do zápisu UCI kalendáře 2021 

 
Schváleno per rollam dne 18.8.2020: 

Disciplína Class Od Do kategorie místo/název země pořadatel 

SIL 2.2. 8.7. 11.7. Elite W Tour de Feminen CZE Mandavan z.s. 

SIL 2.2.Ncup 6.5. 9.5. Junior M Course de la Paix junior CZE Svatopluk Henke 

SIL 1.2. 29.5. 29.5. Elite M GP Fany Gatro servis Příbram CZE Jiří Kala - CK Příbram 

SIL 2.1. 5.8. 8.8. Elite M Czech Tour CZE J.Vašíček 

SIL 2.2. NCup 27.5. 30.5. U23 M Course de la Paix U23 GP Jeseníky CZE Lenka Sentivanová 

MTB XCM 2 12.6. 12.6. Elite M/W Int.MTB Marathon Malevil Cup CZE Radek Patrák 

MTB DH 1 6.8. 8.8. Elite M/W IXS European Downhill cup CZE Kasík 

MTB XCM 1 26.6. 26.6. Elite M/W Drásal Marathon Series CZE Kolo pro život 

 

 

b) Návrh na schválení širší nominace na ME dráha Junior, U23 (viz příloha zprávy GS 13) 

g. COVID – 19 – opatření v průběhu reprezentačních akcí 

- manuál pro reprezentační týmy – před akcí, v průběhu a po akci – opatření proti COVID 19 

h. Mistrovství světa na silnici 2020   

- změna lokality MS, zrušení Švýcarsko, nová lokalita Imola Itálie 

- pouze pro kategorii Elite 

- zrušen Kongres UCI, proběhne on-line 5.11.2020  

i. Žádost TJ Kovo o zapůjčení ukazatelů 

- žádost viz příloha zprávy GS 15 

j. Zprávy sportovního koordinátora a sportovního ředitele a koordinátora soutěží 

- viz přílohy zprávy GS 13 a 17 

k. Svoz tříděného odpadu – plastů  

 

U 5 - 7/20   Informace člena prezidia ČSC L. Teleckého o probíhajících přípravách závodu V4 

 

U 6 - 7/20 Prezidium projednalo žádost hlavní rozhodčí MČR v silniční cyklistice v Mladé Boleslavi 

S.Davídkové o navýšení odměn pro sbor rozhodčích na této akci 

 Prezidium žádost o navýšení odměn zamítlo 

 

Disciplína Class Od Do kategorie místo/název země pořadatel

SIL 2.2. 29.4. 2.5. Elite W Gracia CZE Petr Koláček

SIL 1.2. 17.7. 17.7. Elite M V4 CZE ČSC

SIL 2.2. 8.9. 12.9. Elite M Okolo Jižních Čech CZE Jan Hájek
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U 7 - 7/20 Prezidium projednalo uspořádání vyhlášení Král cyklistiky 2020 

- ČSC zveřejní na webových stránkách výzvu na výběr pořadatele slavnostního večera 

- slavnostní večer se uskuteční v 3. týdnu roku 2021  

 

U 8 - 7/20  Prezidium schvaluje termín 31.10.2020 jako mezní datum pro odčerpání minimálně 80% 

celkového rozpočtu jednotlivých krajských svazů  

 

U 9 - 7/20 Prezidium schvaluje finanční podporu na organizaci závodu MČR družstev na silnici ve 

výši 25.000 

 

U10 – 7/20 Prezidium nevyhovělo žádosti TJ Kovo na zapůjčení světelných ukazatelů na velodrom 

Třebešín  

- odůvodnění: v současné době jsou všechny světelné ukazatele v majetku ČSC buď již zapůjčeny na jiné 

velodromy (Prostějov, Brno, Plzeň) nebo instalovány na velodromu ČSC Motol.  

 

U11 – 7/20 Prezidium schválilo 7.8.2020 per rollam znění Koncepce rozvoje para cyklistiky a její 

předložení na NSA  

 

U12 – 7/20 Prezidium schválilo 2.9.2020 per rollam termín konání valné hromady ČSC, která je 

svolána na 4.11.2020 v 11:00 a uskuteční se v Centru pohybové medicíny v Praze 4 

Chodově 

 

U13 – 7/20 Prezidium schvaluje vypsání výběrového řízení na pořízení investičního majetku – 

úklidového stroje 

 

U14 – 7/20 Prezidium schvaluje zápis závodů do kalendáře UCI dle specifikace ve zprávě GS 

 

U15 – 7/20 Prezidium uděluje výjimku a schvaluje vystavení licence Elite závodníkovi Ondřeji 

Zelenému. 

- povoluje se vzhledem k začátku sezóny cyklokrosu; závodník bere na vědomí případné 

připomínky ze strany UCI 

 

U15 – 7/20 Prezidium schvaluje termín konání příštího jednání prezidia ČSC na 20.10.2020 

 

 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 8.9. 2020 


