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Z á p i s  č. 1/2022 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 8.2.2022 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4  

 

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

On-line:  Petr Šrámek, Pavel Havránek 

Omluveni:    

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  
 

I. ZÁPIS A USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-02/22 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 11.1.2022 

 

U 2-02/22 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

Král cyklistiky 2021 

- Dne 3.2.2022 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení Krále cyklistiky 2021 v prostorách PVA Letňany včetně 

přímého přenosu na ČT Sport 

- Král cyklistiky 2021 vyhlášen Ondřej Cink 

- Poděkování za důstojné zajištění akce 

Finanční situace  

- Stále trvá rozpočtové provizorium; dotační výzvy nebyly vypsány 

- Sekretariát pracuje na podkladech pro výzvu Podpora sportovních svazů 

- Předpoklad snížení objemu dotačních alokací pro VSA, investice i podporu sportovních svazů 

Kongers UEC 

- Ve dnech 4.-6.3 2022 proběhne v Odense (DEN) kogres UEC 

- Delegáti ČSC – Petr Marek, Josef Dlohoš, Slavomír Svoboda, David Vichr 

Reprezentační dresy  

- Objednány reprezentační dresy s logem generálního partnera ŠKODA 

Různé 

- MČR/MSR 2022 Vožice 2022 v silniční cyklistice – přípravy pokračují 

- MS cyklokros 2022 – bez výraznějších úspěchů českých závodníků 

- Ukončení smlouvy s Michalem Kramerem - po vzájemné dohodě, na svazu ukončí činnost p. Michal 

Kramer, který měl na starosti marketing a média. Jeho úkoly částečně převezme p. Martin Dvořák, 

ale měli bychom na svazu mít člověka zodpovědného za marketing svazu 

- Přípravou Kongresu UEC 2023 v Praze je prozatím pověřen sekretariát. Připravíme rozpočet akce, 

místo konání.   

 

U 3-02/22 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody (viz 

příloha 2): 

- V rámci provizorního rozpočtu vypracován přehled nákladů a cash flow do 04/2022 
- Podáno kompletní vyúčtování dotací 2021 
- Návrh na rozšíření vozového parku o 3 vozy ŠKODA Superb s dieslovým motorem pro využití při 

soutěžích ČSC a reprezentačních, které by měly doplnit stávající vozový park partnerských vozidel 
ŠKODA 

- Nouzové osvětlení na velodromu v havarijním stavu – nutná rekonstrukce; rozpočet na rekonstrukci 
bude navržen při schvalování finálního rozpočtu 2022 

- Digitalizace archivu – spolupráce s Národním muzeem a Muzeem cyklistiky – návrh na schválení 
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U 4 - 02/22 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz příloha 

3): 

a. Král cyklistiky 2021 
- Dne 3.2.2022 proběhl slavnostní večer ankety Král cyklistiky 2021 
- Vyhlášení proběhlo v přímém přenosu na ČT Sport, večerem provázel moderátor Tomáš Jílek 
- Pořadatelem večera byla společnost ABF, hlavním manažerem Lubor Tesil 
- Králem cyklistiky za rok 2021 byl v anketě zvolen Ondřej CInk 

b. Komise para cyklistiky 

- Jmenována prezidentem ČSC Petrem Markem 
- Předseda – Jaroslava Krakovičová 
- Členové komise: Jiří Ježek, Vojtěch Pavlík, Lukáš Petr, Zdeněk Mlynář, Markéta Jandová 
- Proběhla první schůzka komise 

o Definovány hlavní činnosti komise – reprezentace, soutěže zapsané v kalendáři ČSC, MČR 
v časovce v rámci MČR mládeže, financování z dotací NSA není zatím známo 

o Výběrové řízení na cestovní agenturu pro služby související s reprezentačními akcemi – nutno 
vypsat nebo definovat v rámci již vysoutěžených agentur ostatních disciplín 

o 14.2. – proběhne schůzka s pořadateli soutěží 
c. ME MTB XCM 2022 

- Proběhla schůzka v sídle Libereckého kraje se zástupci kraje, města Jablonné v Podještědí a zástupci 
ČSC 

- Zástupci kraje a města garantovali podporu šampionátu 
- Definována garance ČSC při žádosti o dotaci NSA v rámci výzvy NSA 
- Změny Technical guide – ČSC zašle na UEC  

d. Kongres UEC 2022  

- Kongres proběhne 6.3.2022 v dánském Odense 
- Delegace ČSC – Petr Marek, Slavomír Svoboda, Josef Dlohoš, David Vichr 

e. Mistrovství světa v cyklokrosu 2022 

- Zúčastnilo se celkem 13 reprezentantů 
- Nejlepší umístění 7.místo – ženy U23 Kristýna Zemanová 
- Kompletní výsledky v příloze 1  

f. Návrh na schválení závodů do kalendáře UCI 

- MČR v BMX proběhne 2.-3.7.2022 
- 4X Bike Madness kategorie C2 proběhne 8.-9.8.2022 

g. Žádost o schválení prize money za rok 2021 
Odměny za umístění na MS: 
- Tomáš Vepřek (Trial, MS) – 661 eur 
- Vojtěch kalaš (Trial, MS) – 333 eur 
- Tomáš Slavík (4X, MS) – 4900 eur 
- Michaela Hájková (4X, MS) – 4900 eur 
- Ondřej Cink (MTB, SP) – 3920 eur 
- Gabriela Bártová (DRA, MSJ) – 333 eur 
- Jakub Malášek (DRA, MSJ) – 980 eur 
- Radovan Štec (DRA, MSJ) – 3111 eur 
- Matyáš Koblížek (DRA, MSJ) – 823 eur 

h. MČR a MSR silnice 2022 

- Došlo k drobné úpravě a to v rozdělení závodů pro kategorie Žen a Juniorek. Každá kategorie bude 
startovat rozděleně. Silniční komise se bude podílet na zajištění závodu juniorek. 

- Plánovaná schůzka organizační skupiny musela být odložena z důvodu Covidu.  
- Nové datum je stanoveno na 25. 2. 2022. Schůzka bude probíhat jak v Kovářově, tak v Mladá Vožici, 

dojde k finální nastavení startovních a cílových prostor, prostoru depa a dalších technických 
záležitostí. 
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i. ODM 2022 – Ambasadoři  

- ČOV na letošní Olympiádě dětí a mládeže v Olomouckém kraji plánuje zapojení ambasadorů za 

jednotlivé sporty. Každá disciplína by měla mít svého ambasadora (MTB, BMX a dráha). Od 

ambasadorů se očekává osobní účast na závodech a případné předávání cen. Prosím o návrhy 

jednotlivých ambasadorů 

j. Visegradská 4 

- V roce 2022 došlo ke snížení dotace z Visegrádské fondu a to na 80 tis Euro místo 100 tis Euro. 
- Nové rozložení je na 16tis Euro na závod.  
- Za ČSC podklady smlouvy již přípravny, nyní nám přijde již podepsaná smlouva na Visegrádské fondu.  

k. Škoda Cup a Techniserv Cup 2022  

- Na závody Škoda Cupu Elite a Techniserv Cupu - Českého poháru mládeže a žen byly rozeslány návrhy 
smluv všem pořadatelům. 

- Celoroční rozpisy již připraveny a rozeslány k připomínkám. 
l. Čipové měření ČP mládeže a žen 

- Čipové měření pro mládež – byla vybrána firma pana Říhy z důvodu ušetření nákladů oproti 
Sportsoftu, který měří Elitní kategorie.  

- Měřící společnost bude provádět přihlášky na závody včetně platby, zpracování výsledků a hodnocení 
seriálu.  

- Přihlášky na závody budou spouštěny 15. 2. 2022.  
m. Reprezentační a Mistrovské dresy 2022 

- Celkový budget pro rok 2022 vyčerpán na reprezentaci z důvodu kompletní obměny sad dresů se 
změnami log 

- Všechny mistrovské dresy, ČP silnice budou hrazeny z rozpočtů disciplín 
n. Reklamace služeb O2 

- V listopadu 2021 byla odeslána reklamace služeb O2 na připojení internetu 

- O2 donutilo ČSC k podpisu dvouleté smlouvy z odůvodněním, že jiné připojení není možné 

- Po podpisu náhle bylo možné zavést do sídla ČSC rychlejší internet bez problémů 

- Návrh na řešení s právním zástupcem 

o. Návrh na dotisk studijních skript pro trenéry cyklistiky 

a. Nutno aktualizovat o další kapitoly – např. trendy v měřících přístrojích a vyhodnocování dat, 
trendy ve sportovní výživě, vysokohorský trénink apod 

p. Zpráva sportovního koordinátora – příloha 1 zprávy GS 
q. Zpráva sportovního ředitele – příloha 2 zprávy GS 

r. Zpráva koordinátora soutěží a eventů ČSC – příloha 3 zprávy GS 

U 5 - 02/22   Prezidium schvaluje návrh vice prezidenta ČSC S.Svobody na digitalizaci archivu 
časopisů Peloton, Cyklistika a pověřuje vice prezidenta pro ekonomiku Slavomíra 
Svobodu k vypracování rozpočtu digitalizace 

U6 - 02/22 Prezidium schvaluje návrh na dopracování a dotisk studijních skript pro trenéry 

U7 – 02/22 Prezidium bere na vědomí informaci o havarijním stavu nouzového osvětlení ve 
velodromu Motol a pověřuje vice prezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobodu 
k vypracování rozpočtu rekonstrukce osvětlení 

U8 – 02/22 Prezidium bere na vědomí informaci člena prezidia ČSC Petra Balogha o průběhu příprav 
MČS / MSR 2022 na silnici  

U9 – 02/22 Prezidium schvaluje zápis do kalendáře UCI dle zprávy GS  

U10 – 02/22 Prezidium schvaluje vyplacení prize money závodníkům dle zprávy GS  
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U11 – 02/22 Prezidium schvaluje návrh člena prezidia ČSC Luďka Teleckého na úpravu dodávkového 
vozidla (pračka, úprava vnitřního prostoru) s tím, že náklady související s úpravami 
půjdou na vrub rozpočtu silniční cyklistiky 

U 12 - 02/22 Prezidium schvaluje příští termín jednání prezidia ČSC na 29.3.2022 
 

 
 
 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 8.2. 2022 


	a. Král cyklistiky 2021

