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Z á p i s  č. 8/2020 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 20.10.2020 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4 a online na platformě 

Skype 

 

Přítomni: Ing. Petr Marek, Ing. Petr Kováč, Petr Balogh, Mgr. et Mgr. David Průša,  

online - Svoboda Slavomír, Šrámek Petr, Ing. Luděk Telecký, MBA, Ing. Pavel Havránek 

Omluveni:   

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  

Prezident svazu zahájil jednání kontrolou usnesení. 

 
 

I. KONTROLA USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-8/20 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 8.9.2020 

 

U 2-8/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

Informace o proběhlých závodech v ČR v kalendáři ČSC a UCI 

- Po období relativního uklidnění ve všech oblastech nastala druhá vlna boje s Covidem, která zatím vykazuje 

výrazně vyšší riziko než vlna první. Z těchto důvodů nás asi čeká nelehké období. 

- Uskutečnily se poslední závody Českého poháru na silnici včetně finálového závodu opět v Mladé Boleslavi a 

důstojně zakončit tuto velmi zvláštní sezónu. Zároveň pokračovaly závody ČP na dráze, BMX a MČR v Trialu 

- Pořadatelé v Novém Městě na Moravě úspěšně zvládli dva závody SP, které byly v tomto roce jedinými 

závody ze série SP MTB. I když se závodů nemohli účastnit diváci, podařilo pořadatelům vše zvládnout bez 

výraznějších problémů. Po jednání na NSA ČSC spolupráci požádá o dotaci od NSA na druhý závod SP, na 

který nedostal dotaci od MŠMT 

o Skvělým umístěním bylo 3.místo juniorky Bedrníkové a 6.místo juniorky Novotné a zároveň celkově 

1.místo českého týmu s juniorské světové sérii. Velmi kvalitní výsledek zajela Tereza Tvarůžková v 

kategorii U23, když skončila 7. nebo Ondřej Cink, který skončil 9. 

MS MTB Leogang a ME MTB Monte Tamaro, ME Junior a U23 na dráze 

- Reprezentace MTB absolvovala po závodech SP v NMNM závody MS v Leogangu a také ME ve švýcarském 

Monte Tamaro 

- I přes problémy a obtíže spojené s testy na Covid se podařilo obě akce zvládnout celému týmu velmi dobře 

a na šampionátech se podařilo závodníkům vybojovat skvělé výsledky: 

o  medailové umístění na mistrovství světa v podobě bronzové medaile juniorky Novotné a další 

vynikající umístění jako např. 5.místo Ondřeje Cinka, 6. místo juniorky Bedrníkové nebo 

7.místa štafety.  

- Na ME jsme sice nevybojovali medaili, ale šest umístění českých závodníků do 6. místa jsou vynikající 

výsledky zejména z pohledu letošní náročné sezóny. 

- Reprezentační tým dráhařů kategorie Junior a U23 absolvoval mistrovství Evropy v italské Fiorenzuole a 

rovněž z tohoto šampionátu přivezli čeští závodníci vynikající výsledky: 

o titul Mistra Evropy Martina Čechmana ve sprintu, stříbro team sprintu a sedm umístění do 6.místa! 

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

gratulace za skvělou reprezentaci české cyklistiky. 

Další body zprávy prezidenta ČSC 

- Video schůzka s místopředsedou NSA Ivo Lukšem 

- Návrh na odložení valné hromady a posunutí termínu  

- Úprava provozní doby sekretariátu ČSC 

- Slavnostní vyhlášení ankety Král cyklistiky 
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o obdrženy dvě nabídky; viz příloha 

- Návrh na vytvoření pracovní skupiny na vytvoření nové databáze ČSC data 

- Oznámení antidopingového výboru o pozitivním vzorku A závodníka Emila Hekeleho 

o předáno disciplinární komisi, viz zpráva předsedy komise D.Průši 

U 3-8/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody 

(viz příloha 2): 
- přehled čerpání rozpočtu 2020 - disciplíny, SCM, krajské svazy, soutěže (příloha 1) 

o návrh na schválení – Krajské svazy musí předložit veškeré doklady k čerpání do 23.11.2020 

- Vypsána Výzva na podání žádostí v programu VSA 2021  

o uzávěrka podání žádostí 16.11.2020;  

o ČSC jako žadatel dle schváleného seznamu soutěží 

o udělení garancí svazu dle schválených kritérií – zájemce o garanci předá na ČSC stručné znění 

projektu a rozpočet akce 

- Nově vypsaná také výzva Národní sportovní agentury pro VSA 2020, jež byly nově uspořádány nad rámec 

původních plánů a žádostí o dotaci MŠMT 

o Žádost pořadatele SP MTB v Novém Městě na Moravě, aby ČSC podal žádost o dotaci na dodatečně 

uspořádané druhé kolo SP MTB v 9/2020 

- Smlouvy s cestovními kancelářemi jsou uzavřené do konce tohoto roku – potřebné vypsat nová VŘ 

o reprezentace a SCM 

o pro období 2021 - 2024 

- Končící platnost ochranných známek: 

o Závod Míru 

o Závod Karlovy Vary - Praha 

- Nutnost uzavřít dodatek s Visegradským fondem na prodloužení projektu V4 2020 do roku 2021  

- Návrh na schválení výše členského příspěvku pro oddíly využívající dráhu (příloha zprávy 2) 

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

U 4 - 8/20 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz 

příloha 3): 

a. Mistrovství světa MTB Leogang + Mistrovství Evropy MTB Monte Tamaro 
- vzhledem ke kumulaci tří vrcholných akcítačních výjezdů na SP NMNM, MS Leogang a ME Monte Tamaro jedna 

z nejnáročnějších reprezentačních akcí vzhledem k její délce (3 týdny) akce a vzhledem ke složitým procedurám 

souvisejících s COVID 19 

Výběr z výsledků: 

- MS MTB XCO 

Ženy Junior – Aneta Novotná 3.,  Bedrníková 6. 

Muži Junior – David Šulc 10. 

Muži Elite - Ondřej Cink 5. 

Ženy Elite – Čábelická 11. 

Ženy U23 – Tereza Tvarůžková 12. 

Štafeta – Cink, Jelínek, Tvarůžková, Novotná, Čábelická, Šulc – 7. místo 

- MS MTB DHI – Sehnal Miroslav 15. 

- ME MTB XCO  

Muži Junior – Jan Zatloukal 5., David Šulc 6. 

Ženy Junior – Karolína Bedrníková 4., Aneta Novotná 6. 

štafeta - Vastl, Zatloukal, Tvarůžková, Novotná, Čábelická, Šulc 5. 

ME MTB XCE  

Ženy Elite – Jana Czeczinkarová  6., Tereza Neumanová 8. 

b. Mistrovství Evropy Junior + U23 na dráze Fiorenzuola  
- úspěšná výprava ĆR – zisk dvou medailí  

zlato sprint muži – Martin Čechman,  
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stříbro – Team sprint - Čechman, Šťastný, Bohuslávek   

Výběr z dalších výsledků: 

• Ženy U23 Keirin – Sára Kaňkovská 5.místo 

• Ženy U23 TS – Kaňkovská, Jaborníková, Bartoníková 4.místo 

• Muži U23 Madison – Kelemen,Babor  4.místo 

• Ženy U23 Madison – Ševčíková, Kohoutková 5.místo 

• Ženy Junior vylučovací –Bártová Gabriela 2.místo 

• Ženy Junior Omnium – Burlová Kristýna 4.místo 

• Muži Junior Scratch – Široký Štěpán 4. místo 

c. Mistrovství světa ELITE na silnici Imola – viz zpráva reprezentačního trenéra Konečného 

(příloha zprávy 2) 
Z pohledu české výpravy byla velká smůla, že v rámci MS nestartovaly juniorské kategorie a U23, kde bychom měli 

bez debat velké favority na příčky nejvyšší, a to napříč kategoriemi. Zároveň vzhledem ke kolizím v závodním 

kalendáři a zraněním některých našich závodníků nestartoval elitní tým mužů v té nejsilnější sestavě, která byla 

původně plánována. Přesto k závodu přistoupili všichni bez výjimky velmi svědomitě a udělali maximum pro co 

nejlepší výsledek. 

d. Návrhy ASC Dukla Praha a ASC Dukla Brno na zařazení sportovců a členů RT pro rok 2021 

- Návrh ASC Dukla Praha – příloha zprávy 3 

- Návrh ASC Dukla Brno – příloha zprávy 4 

e. Schůzka vedení vrcholových středisek mládeže 

- 30.9.2020 proběhla schůzka s vedením jednotlivých vrcholových středisek mládeže pro dráhu a silnici 

- projednáno hodnocení jednotlivých středisek, termín dodání všech podkladů pro hodnocení 2020 

- projednáno zařazení členů SCM pro rok 2021 – do 30.11.2020 

- návrhy na vytvoření závodního programu výběru SCM kategorií kadeti + junioři B 

- návrh na zkvalitnění informovanosti o „prestiži“ v podobě členství v SCM 

- vytvoření systému kontrolních srazů VSCM; navržené termíny 12-13.12.2020 velodrom Motol a 10.1.2021 Dukla 

Praha Juliska 

f. Školení řidičů pro rok 2021 

- 10.11.2020 proběhne na ČSC školení řidičů referentů 

- obeslány disciplíny, kraje a SCM s pobídkou k zaslání seznamu osob, které se školení zúčastní 

g. Výzva NSA na dotace pro VSA  

- dne 19.10. zveřejněna Výzva pro pořadatele VSA 

- termín podání žádostí do 16.11.2020 

- akce musí mít rozpočet min. 1 000 000  

- celková alokace 200 000 000 

- žadatel musí být spolek, pobočný spolek nebo ústav. Nesmí být obchodní společnost, nadace, příspěvková 

organizace obcí a krajů nebo VPS 

h. Valná hromada ČSC 

- obdrženy kandidatury a mandátní lístky delegátů VH 

- do 20.10. musí být rozeslány materiály (program, řád volební a jednací) 

- schválení případného náhradního termínu a legislativa OZ 

i. COVID 19 – vládní opatření vztahující se na sport 

- dne 8.10.2020 vyhlásila vláda ČR opatření v podobě zákazu jakýchkoli hromadných aktivit včetně sportovních 

nad počet 6 osob 

- NSA se snaží vyjednat výjimku pro profesionální sportovce a případně akce, které je důležité uspořádat ve 

státním zájmu 
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- případnou žádost o výjimku lze zasílat na NSA prostřednictvím webového formuláře ZDE 

https://forms.gle/vhzQYZpmVH6d9yek8 

j. Program UNIS – příloha 5 

- stipendijní program UNIS zveřejnil změny pro rok 2021 

- celkem zařazeno 21 VŠ a universit 

- svazy mají dodat preferenční seznamy sportovců, kteří mají být přednostně podpořeni 

- odeslán požadavek na seznam sportovců – VŠ studentů komisím olympijských disciplín 

k. Návrh na ustanovení komise rozhodčích - příloha 6 

- pan Kratochvíl zaslal návrh na ustanovení komise rozhodčích 

- dle návrhu by se jednalo o disciplíny silnice, dráha, cyklokros 

l. Výběrové řízení na čipovou časomíru 

- sportovní úsek doporučuje vypsat výběrové řízení na služby výsledkového servisu a časomíry 

m. Český pohár mládeže na silnici – kalendář akcí – příloha zprávy 7 

- dle dodaného návrhu kalendáře je opět uvažováno o 14 závodech ČP 

- návrh na komisi silnice, aby pro rok 2021 koordinovala ČP mládeže  

n. Stížnost S. Davídkové na stream vysílání z ČP ELITE na silnici 

- viz příloha zprávy 8 

o. Žádost Topforex Kijevský a Mapei Kaňkovský o podporu týmu 

- příloha zprávy 9 a 10 

p. Zprávy sportovního koordinátora a sportovního ředitele a koordinátora soutěží 

- viz přílohy zprávy 11 a 12 

 

U 5 - 8/20   Prezidium schvaluje návrh prezidenta ČSC na odložení konání valné hromady z důvodu 

pandemie COVID-19 

- nový termín bude oznámen po rozvolnění vládních opatření proti šíření COVID-19 

- bude rozeslán dopis všem delegátům VH o odložení termínu VH  

- zaslané kandidatury a mandátní lístky zůstávají v platnosti 

 

U 6 - 8/20 Prezidium projednalo nabídky na organizaci slavnostního vyhlášení Krále cyklistiky 

2020. 

- nabídky nutno doplnit návrhem dramaturgie a základním scénářem vč. televizního přenosu 

- prezidium se přiklání k levnější nabídce od Pavla Hájka 
 

U 7 - 8/20 Prezidium schválilo ustanovení pracovní skupiny na vytvoření nové databáze ČSC data 

ve složení - členové Prezidia ČSC David Průša a Luděk Telecký a generální sekretář J. 

Krakovičová 

 

U 8 - 8/20 Prezidium schvaluje podání žádostí na VSA pro rok 2021 dle přiloženého seznamu akcí  

 

U 9 - 8/20  Prezidium schvaluje žádost pořadatele SP MTB v Novém Městě n/Moravě, aby ČSC 

podal žádost o dotaci na dodatečně uspořádané druhé kolo SP MTB v 9/2020 

 

U 10 - 8/20 Prezidium schvaluje vypsání výběrového řízení na zajištění výjezdů reprezentace a SCM 

pro období 2021 - 2024 

https://forms.gle/vhzQYZpmVH6d9yek8
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U11 – 10/20 Prezidium schvaluje prodloužení platnosti ochranných známek pro Závod Míru a Závod 

Karlovy Vary – Praha 

U12 – 8/20 Prezidium schvaluje termín 23.11.2020 jako mezní datum pro odčerpání 100% rozpočtu 

jednotlivých krajských svazů 

 

U13 – 8/20 Prezidium schvaluje výši členského příspěvku pro oddíly intenzivně využívající dráhu 

v Praze Motole pro kategorii B pro rok 2020; Prezidium zároveň schvaluje oddíl CK 

Příbram, z.s. do kategorie B (viz příloha 4) 

 

U14 – 8/20 Prezidium schvaluje návrhy ASC Dukla Praha a ASC Dukla Brno na zařazení sportovců a 

členů RT pro rok 2021  

 

U15 – 8/20 Prezidium projednalo žádost pana Richarda Kratochvíla na ustanovení komise 

rozhodčích. Prezidium této žádosti nevyhovělo 

- odůvodnění: každá komise disciplíny ČSC má ve svých řadách nejméně jednoho zástupce rozhodčích 

není proto důvod zakládat další komisi 

- ČSC vítá případnou spolupráci rozhodčích napříč disciplínami 

 

U16 – 8/20 Prezidium schvaluje výběrové řízení na čipovou časomíru včetně výsledkového servisu 

- sekretariát vypracuje kritéria zadání VŘ ve spolupráci s komisemi silnice, horských kol a cyklokrosu  

 

U17 – 8/20 Prezidium projednalo návrh kalendáře závodů ČP mládeže na silnici 2021 

- prezidium doporučuje komisi silnice převzít ČP mládeže do gesce disciplíny; každá disciplína odpovídá 

za pohárovou soutěž 

- prezidium doporučuje komisi silnice zvát na jednání jednoho zástupce komise mládeže 

 

U18 – 8/20 Prezidium projednalo žádosti týmů Mapei Merida Kańkovský a Topforex Lapierre o 

podporu týmů. Prezidium těmto žádostem nevyhovělo 

- odůvodnění: v posledních několika letech není na podporu týmů, klubů či oddílů pro sportovní svazy 

vypsán žádný dotační titul, svazy tedy nemají finanční prostředky pro plošnou podporu svých klubů 

- MŠMT již řadu let vypisuje pro oddíly a kluby dotační titul Můj klub, na který mohou dané spolky 

napřímo žádat o dotaci 

- zároveň je možno žádat o krajské dotace ve spolupráci s krajskými svazy 

 

U19 – 8/20 Prezidium projednalo návrh člena Prezidia Luďka Teleckého na vypracování systému 

odměn za zisk medaile v kategorii Junior. Prezidium tento návrh schválilo 

 

U20 – 8/20  Prezidium schvaluje termín konání příštího jednání prezidia ČSC na 18.11.2020 

 

 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 20.10. 2020 


