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Z á p i s  č. 7/2021 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 21.9.2021 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4  

 

Přítomni: Petr Marek, Svoboda Slavomír, David Průša, Petr Šrámek, Josef Dlohoš, Pavel Havránek 

Omluveni:  Luděk Telecký, Petr Balogh,  

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  
 

I. ZÁPIS A USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-07/21 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 23.6.2021 

 

U 2-07/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

Soutěže České poháry, mistrovství ČR  

Díky rozvolnění covidových opatření mohla drtivá většina závodů proběhnout bez větších problémů a většina 

plánovaných závodů se mohla v plném rozsahu uskutečnit.  

Účast a úspěchy našich reprezentantů na OH, ME a MS  

- OH Tokio – účast ve 3 disciplínách – silnice, MTB, dráha, bohužel bez medailovího úspěchu 

- Účast byla poznamenána covidovými problémy při cestě na OH, které bohužel negativně ovlivnily i našeho 

reprezentanta Michala Schlegela, který se nemohl díky nastaveným opatřením závodů zúčastnit. Společnost 

ČEZ poskytne Michalu Schlegelovi částka 200.000,-. Tato částka je rozložena do 2 let a její zpracováním je 

pověřen Český svaz cyklistiky 

- ME a MS dráha – velký úspěch českých reprezentantů na těchto akcích, zisk titulu Mistra světa Radomír Štec a 

dvou Mistrů Evropy – Milan Kadlec a Matěj Koblížek. Chci poděkovat všem trenérům a střediskům, které se 

věnují dráze 

- MS MTB – další 2 tituly Mistra světa v 4X – Slavík a Hájková 

Propůjčení ochranné značky „Holubice“ a názvu Závod Míru 

- Návrh na smluvní svolení s využitím ochranné známky Závod Míru včetně loga pro následujíc závody: 

o Závod Míru – elitní kategorie  

o Závod Míru – kategorie U23 

o Závod Míru Juniorů – kategorie junioři 

o Závod Míru nejmladších – kategorie kadeti 

- Smlouva na 3 – 4 roky 

- Poplatek za využití od 100.000 do 10.000 

Olympijské parky  

- Naše účast při realizaci OH parku v Praze a Brně byla velmi úspěšná a účastníky byla hodnocena velmi pozitivně. 

Chtěl bych poděkovat sportovnímu úseku za skvělou přípravu a zajištění a zároveň děkuji všem sportovním 

centrům, oddílům i jednotlivcům, kteří nám se zajištěním OH parků pomohli. 

Mediální kampaň pro ŠKODU auto  

- V současné době je spuštěna mediální kampaň pro ŠKODU Auto, jejíž přípravu zajistil p. Kramer. Vyhodnocení 

kampaně bude provedeno po jejím skončení tzn. v průběhu října  

ME MTB v Novém Sadu, Srbsko 

- V termínu 12. – 15.8. jsem společně s předsedou MTB Komise navštívil ME MTB v Novém Sadu. Technické a 

organizační zajištění výpravy bylo na velmi vysoké úrovni bez problémů  

Další body zprávy prezidenta: 

- Kongres UCI 

- Medializace ČSC 

- Investice pro svaz viz. zpráva p. Svobody 
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- Podařilo se uzavřít menší sponzorskou smlouvu s firmou ČEZ 

- Přehled nákladů na silniční disciplínu  

 

U 3-07/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody (viz 

příloha 2): 

Informace k proběhlé „Jízdě Míru“  

- Účast amatérských jezdců cca 3.000 

- Trasa Německo – ČR, dva dny dojezd Praha, pak zpět 

- Doporučení v projektu pokračovat  

- Zvážit obnovení Závodu Míru jako etapového závodu 

Přehled čerpání rozpočtu ČSC 2021 

Výběrové řízení na cestovní kanceláře 

- VŘ stále probíhá 

Přehled vyplacených odměn rozhodčích ČP na silnici a MČR na silnici 2021 

- celkem cca 190 tis 

- řešeno formou DPP 

- návrh na řešení -startovné bude zasíláno pořadateli, odměny rozhodčích bude řešeno prostřednictvím 

pořadatelů 

Příspěvek na organizaci MČR družstev a dvojic 

- návrh na přidělení příspěvku 25.000 na organizaci MČR 

Poplatky za využití velodromu v roce 2021 

Dobíjecí stanice na elektromobily 

- v případě vypsání grantu HMP návrh na zhotovení stanice  

- předpoklad výše finančních prostředků 1.000.000, Kč 

 

U 4 - 07/21 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz příloha 

3): 

a. Mistrovství Evropy a Mistrovství světa 2021  

V průběhu července a srpna a poloviny září 2021 proběhly následující vrcholné akce: 

ME MTB Novi Sad 

ME Juniors&U23 na dráze Apeldoorn 

ME BMX Zolder 

MEJ sálová Aldorf 

ME silnice Trento 

MS MTB Val di Sole 

MS Juniors Dráha Káhira 

MS Trial 

MS BMX Papendal 

Českým závodníkům se na evropských a světových šampionátech velice dařilo. Z největších úspěchů jmenujme:  Zisk 

dvou titulů Mistra světa ve MTB 4X – Slavík, Hájková a jednoho titulu na juniorském MS na dráze v podání R. 

Štece, a dvou titulů Mistra Evropy opět v podání dráhařů M. Kadlece a M. Koblížka. 

Dále vybojovali čeští reprezentanti dalších pět cenných kovů na mistrovství Evropy a šest z mistrovství světa! Více ve 

zprávě sportovního koordinátora v příloze  

Všem závodníkům, osobním i reprezentačním trenérům a členům realizačních týmů patři obrovský dík a gratulace! 

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

- Zveřejnění výzvy pro pořadatele slavnostního večera Král cyklistiky 2021 

- Do 17.10. dodat : rozpočet, lokaci, návrh harmonogramu a scénáře 

- Zároveň akci připravovat v gesci ČSC 
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c. Cyklofestival 2022 

- Festival bude realizován v září 2022 v Brně 

- Aktuálně se připravuje finální koncept projektu, probíhá jednání s municipalitou a partnery 

- V rámci Cyklofestivalu chceme oslovit rodiny s dětmi, aktivní cyklisty, stejně tak v cyklistice zatím pasivní 

publikum 

- Chystáme se zajímavým způsobem představit všechna cyklistická odvětví, včetně možností si je také aktivně 

vyzkoušet. Mimo jiné dráhovou cyklistiku na velodromu, nebo traily na horských kolech. Velký důraz bude 

věnován i bezpečnosti vč. výuky na dětském dopravním hřišti 

d. Kampaň 2021 „Radost z“ 

- Kampaň spuštěna 22.9.2021 v onlinech 

- Kanály kampaně: Facebook, Instagram, YouToube, Tik Tok a on-line bannery, zapojení partnerských kanálů a 

ambasadorů 

- Cílem kampaně je představit cyklistiku jako sport vhodný pro děti a mládež a přilákat k ní více mladých v tonalitě 

reflektující aktuální trendy 

- Více příloha 1 - Zpráva MKTG 

e. ŠKODA eCUP 2021/2022 

- V červenci 2021 definován kalendář a stanovena koncepce závodů a vyjížděk 

- Společnost ROUVY s velkou prodlevou zareagovala na náš koncept a chce jej posunout do mezinárodní úrovně 

s účastí zahraničních elitních jezdců 

- Předpokladem je realizace 5 závodů vč. MČR a 5 vyjížděk pro hobby jezdce 

- Čekáme na finální vyjádření včetně cenové nabídky od ROUVY 

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

Návrh ASC Dukla Praha – příloha 2 

Návrh ASC Dukla Brno – příloha 3 

g. Příprava „Licencí 2022“ 

- Smlouva oddílu se závodníkem 

- Hostování 

- Trenérské a rozhodčí průkazy 

- Licence – označení: primární disciplína, další disciplíny; aktuálnost fotografie – doba max 5 let 

- Potřeba doplnění „Manuálu“ o tyto novinky a informovanost členské databáze 

- Příloha 4 - Zpráva_licenční pracovník 

h. Smlouva MČR + MSR 2022 

- Návrh smlouvy – verze 1 – Příloha 6 

i. Známka Závod Míru 

- Žádost společnosti SAZKA, a.s. o zakoupení známky na 3 roky pro Závod Míru U23 

- Stanovení délky období využití známky pro další etapové závody – Závod Míru Juniorů a Závod Míru nejmladších 

j. Kongres UCI 2021 

- Dne 24.9.2021 proběhne volební kongres UCI , který se uskuteční v rámci MS na silnici v belgickém Leuvenu  

- Na post prezidenta UCI kandiduje opět aktuální prezident UCI David Lappartient 

- Delegace ČSC – Petr Marek, prezident ČSC, Slavomír Svoboda, viceprezident ČSC, Jaroslava Krakovičová, 

generální sekretář ČSC, Vladimír Holeček, honorární viceprezident UCI 

k. Výzva NSA na investiční dotace „Věci movité“ 

- Příprava podkladů a technické specifikace pro žádost na NSA 

- Cenový průzkum trhu  

- Příprava pro výběrová řízení 

l. Olympijské hry Tokio 2021 

- Účast ČR – 7 sportovců (3+1 silnice, 2 MTB, 1 dráha) 

- Silniční část výpravy poznamenána COVID 19 karanténou 

- Nepodařilo se vybojovat umístění v první desítce 
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- K medaili nebo umístění na čelní pozici měl nejblíže biker Cink, v posledním kole musel odstoupit pro defekt 

zadního ráfku 

m. Olympijské parky 2021 – zajištění zóny cyklistiky 

- ČSC se poprvé účastnil realizace olympijských parků 

- V období konání OH Tokio probíhala i expozice cyklistiky v rámci olympijského parku Praha a řízené vyjížďky 

v Brně 

- Prezentace cyklistiky společně s firmou Specialized v rámci Olympijského festivalu, kterého se účastnilo v Praze 

celkem 42 zástupců různých sportů, v Brně 30 zástupců různých sportů. Oba areály za 17 dní provozu navštívily 

podle informací ČOV deseti tisíce dětí. 

- Ze strany ČSC zaměření především na pražské OP, v Brně aktivita zajištěna pomocí řízených vyjížděk od Favoritu 

Brno. 

- Na organizaci ze strany ČSC se podílel zejména koordinátor eventů ČSC Martin Dvořák, který měl celou 

organizaci v gesci, dále sportovní úsek ČSC, zástupci SCM a děti z SCM ČSC 

- Velké poděkování patří všem zúčastněným 

- Více v příloze 8 – Zpráva Koordinátora soutěží a eventů ČSC 

n. Schválení zápisu závodů do kalendáře  UCI pro rok 2022 

Silniční: 

Sazka tour 4.-7.8.2022, Muži Elite, kategorie 2.pro 

Course de la Paix  GPJeseníky 2.-5.6.2022, muži U23, kategorie 2.2NCup 

Krakonošův cyklomaraton 18.6.2022, kategorie UCI Gran Fondo 

MČR 23.-26.6.2022, junioři, juniorky, muži U23, ženy U23, muži Elite, ženy Elite, národní mistrovství 

Okolo jižních čech 8.-11.9.2022, Muži Elite, kategorie 2.2 

GP West Bohemia 1.5.2022, junioři, kategorie 1.1 

Gracia 28.4.-1.5.2022, ženy Elite, kategorie 2.2 

Course de la Paix Juniors 5.-8.5.2022, junioři, kategorie 2.2 NCup 

V4 9.7.2022, muži Elite kategorie 1.2 

Tour de feminin 30.6.- 3.7.2022, ženy Elite 2.2 

 

MTB: 

Machov Stolové hory XCM 15.5.2022, muži Elite, ženy Elite, kategorie 2 

Prima Cup Dolní Morava XCM CN 4.6.2022, muži Elite, ženy Elite, národní mistrovství 

Prima Cup Harrchov 2.-4.9.2022, XCC muži a ženy Elite kategorie 3, XCC muži a ženy Elite národní mistrovství, E-MTB 

muži a ženy Elite národní mistrovství 

Rallye Sudety  10.9.2022, XCM muži a ženy Elite, kategorie 2 

Kupkolo MTB TRilogy 1. – 5.7.2022, XCMS muži a ženy elite kategorie S1, muži a ženy Elite Enduro kategorie 3, muži 

a ženy Elite E-MTB Enduro kategorie 3 

o. Zpráva ředitele marketingu a komunikace – příloha 1 

p. Zpráva sportovního koordinátora – příloha 5 

q. Zpráva sportovního ředitele – příloha 7 

r. Zpráva koordinátora soutěží a eventů ČSC – příloha 8 

s. Zpráva licenční pracovník – příloha 4 

t. Stav licencí 2021 k 20.9.2021 – příloha  

U 5 - 07/21   Prezidium schvaluje návrh prezidenta ČSC na smluvní využití ochranné známky ZÁVOD 

MÍRU včetně loga Holubice pořadateli jednotlivých etapových závodů, které mají toto 

označení v názvu závodu. Zároveň schvaluje výši ročního poplatku za využití ochranné 

známky: 

o Závod Míru – elitní kategorie 100.000,- Kč 

o Závod Míru – kategorie U23 – 50.000,- Kč 
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o Závod Míru Juniorů – kategorie junioři – 20.000,- Kč 

o Závod Míru nejmladších – kategorie kadeti – 10.000,- Kč 

 

U 6 - 07/21 Prezidium pověřuje vice prezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobodu předložením 

seznamu všech ochranných známek, které jsou pod ČSC registrovány 

 

U 7 - 07/21 Prezidium schvaluje návrh na registraci ochranné známky „dresu Mistra ČR“ a pověřuje 

sportovního ředitele Jakuba Edra přípravou podkladů pro registraci ochranné známky 

 

U 8 - 07/21 Prezidium pověřuje generálního sekretáře Jarka Krakovičovou k zajištění podpisu 

předsedy volební komise Petra Balogha na zápis z Valné hromady ČS a přípravou 

podkladů pro elektronický zápis do spolkového rejstříku  

 

U 9 - 07/21  Prezidium schvaluje výši poplatků za využití velodromu Motol a uzavření smluv 

s jednotlivými oddíly ve věci využití velodromu 

 

U 10 - 07/21 Prezidium schvaluje příspěvek na organizaci MČR v časovkách družstev a dvojic 2021 ve 

výši 25.000,- Kč  

 

U11 – 7/21 Prezidium schvaluje návrh na úpravu rozpisu ČP na silnici v návaznosti na startovné, které 

bude vybíráno pořadateli. Odměny za rozhodčí budou hrazeny pořadateli 

 

U 12 – 07/21 Prezidium pověřuje generálního sekretáře ke zveřejnění výzvy pro pořadatele 

slavnostního večera Král cyklistiky 2021 a zároveň ukládá GS vypracovat rozpočet, 

harmonogram a scénář KC 2021 v gesci ČSC 

 

U 13 – 07/21 Prezidium schvaluje návrhy na zařazení sportovců do ASC Dukla Praha a Dukla Brno pro 

rok 2022  

 

U14 – 07/21 Prezidium schvaluje návrh GS na zápisy do kalendáře UCI pro rok 2022 viz zpráva GS výše 

 

U15 - 7/21 Prezidium schvaluje návrh finanční příspěvek 200.000,- Kč na talentovanou mládež pro 

SKC Prostějov 

 

U16 – 7/21 Prezidium schvaluje následující termíny konání prezidia a VV ČSC: 

19.10.2021 – prezidium – prezenčně 

8.11.2021, 10:30 – prezidium – prezenčně 

7.12.2021 – jednání Výkonného výboru ČSC 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 21.9. 2021 


	b. Král cyklistiky 2022

