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Z á p i s  č. 3/2022 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 29.3.2022 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4  

 

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

Pavel Havránek 

On-line:   

Omluveni:    

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

 rd 
 

I. ZÁPIS A USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-03/22 Prezidium schvaluje zápis z jednání Prezidia ČSC ze dne 8.2.2022 

 

U 2-03/22 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

Kongres UEC v Dánsku 

- Ve dnech 4.- 6.března jsme se zúčastnili v Dánském Odense kongresu UEC. Za ČSC se kongresu 

zúčastní: p. Svoboda, p. Dlohoš, p. Vichr a p. Marek. Projednali jsme s prezidentem UEC panem 

Enricem dela Cassou podmínky pro uspořádání kongresu UEC v příštím roce v Praze, který se bude 

konat ve dnech 4.-5. 3. 2023.  

Finanční situace svazu 

- Je domluvena na 5.4. schůzka s vedením NSA.  

- Podle neoficiálních zpráv však můžeme spíše očekávat, že finanční dotace bude nižší oproti loňskému 

roku, přestože dochází k výraznému zdražení energií, pohonných hmot, atd..  

- Zároveň je snížena dotace na VSA a budou nejspíše podporovány pouze MS, ME a SP. Musíme se 

připravit spíše na úsporný rok.   

Příprava společného silničního mistrovství na silnici 

- Podle informací pořadatele mistrovství Agentura cyklistika, vše zatím probíhá bez větších problémů, 

ale samozřejmě i na této akci je znát potíže se zajištěním potřebných financí.  

On-line závody Visegradská 4eCup  

- Seriál virtuálních cyklistických závodů na platformě ROUVY. Nový ročník, který byl zakončen 24.3. 

Mistrovstvím ČR v e-sportu. Závody byly historicky prvním evropským cyklistickým pohárem v e-

sportu. Pro příští rok je však nutné zvážit, zda budeme tyto závody podporovat a organizovat, pokud se 

nám nepodaří pro tento závod zajistit sponzora nebo pokrýt náklady jiným způsobem.  

Komise paracyklistiky 

- Díky kvalitně zpracované koncepci, který vypracovala p. Krakovičová, byl ČSC jmenován NSA 

gestorem paracyklistiky. Byla ustavena Komise paracyklistiky a předsedkyní je p. Krakovičová. Členy 
komise jsou: Pavlík, Ježek, Petr, Mlynář, Jandová,  

Účast svazu na veletrhu For Bikes 

- Svaz se zúčastnil výstavy For Bikes, která se konala ve dnech 24. – 27. 3. na výstavišti v Letňanech. 

Ve spolupráci se Škodou Auto byla v expozici ČSC prezentována elektromobility ve spolupráci s ČEZ. 

Vystaveny byly rovněž vozy ŠKODA včetně originálního elektrického vozu  ENYAQ, který měl svojí 

premiéru na Tour de France. Chtěl bych poděkovat p. Dvořákovi a p. Vichrovi za zajištění svazového 

stánku na výstavě. 

Různé 
- Prvním závodem byl zahájen 27.3. ČP silnice závodem Brno – Velká Bíteš. Pro příští rok je nutné 

připravit jiný model organizace a zajištění celého ČP. 
- Prvním závodem ČP MTB bude 2.-3. 4. odstartován v Brně také ČP MTB.  
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- Byl navázán kontakt s p. Lukášem Fridrichem, jehož role je partnerská spolupráce, vyhledávání nových 
partnerů a akvizic, a zároveň být nápomocen s přípravou kampaně pro Škodu Auto a další partnery. 

U 3-03/22 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody (viz 

příloha 2): 

- ČSC obdrželo grant V4 na závod V4 v částce 16tis EUR 
- Byla podána žádost o dotaci na Para sport – reprezentace  
- Další žádosti (podpora svazů a VSA) těsně před dokončením 
- Oprava škod na opláštění velodromu MOTOL po větrné bouři; odhad 400 tis; pojišťovna již má podklady 
- Projekt na VOLBoxy – potenciální dodavatel doporučuje volbox pro ČSC i veřejnost 
- Ochranná známka Závod míru ve vlastnictví ČSC; Německo si dělá nároky na využívání známky ZM; 

ukončení projektu Jízdy míru 
- Přehled čerpání reprezentace a SCM; přehled neuhrazených faktur 

 

U 4 - 03/22 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz příloha 

3): 

a. Výzvy NSA 2022 
- NSA zveřejnila dotační výzvy:  

o Podpora sportovních organizací svazového charakteru – do 4.4.2022 
o VSA 2022 – do 8.4.2022 
o Parasport Reprezentace 2022 – do 23.3.2022 
o Parasport – Činnost spolků s celorepublikovou působností 2022 – do 25.4.2022 

- Připraveny podklady pro a. a d. 
- Připravují se podklady pro VSA ve spolupráci s komisemi disciplín a jsou zasílány garance ČSC 

pořadatelům VSA 2022  
- více ve zprávě sportovního ředitele – Příloha 1 

b. Komise para cyklistiky 

- Návrh na schválení složení komise 
- Předseda – Jaroslava Krakovičová 
- Členové komise: Jiří Ježek, Vojtěch Pavlík, Lukáš Petr, Zdeněk Mlynář, Markéta Jandová 
- Sestaven kalendář ČP para cyklistiky 2022 a MČR 2022, které proběhne společně s MČR mládeže na 

silnici v Jeseníku ve dnech 8.-10.7.2022 
- Podána žádost o dotaci na reprezentaci 
- Příprava podkladů pro svazovou podporu parasportu 
- Nutné personální zabezpečení ve spolupráci s externisty 

c. FORBIKES 2022 
- Ve dnech 25.-27.3.2022 proběhl veletrh cyklistiky v PVA Letňany 
- Z PVA byly nabídnuty prostory pro instalaci expozice ČSC zdarma 
- Využili jsme možnosti vystavit partnerské vozidlo ŠKODA a ředitelské vozidlo ŠKODA TDF 
- Prezentace elektromobility ve spolupráci s ČEZ 
- Natáčení do Cyklosalonu na TV Prima 
- Tisková konference ohledně elektromobility 
- Prezentace náboru dětí a mládeže do TJ/SK prostřednictvím webu ČSC 
- Více ve zprávě koordinátora eventů a marketingu – Příloha 2 

d. Kongres UEC 2022  

- Proběhl kongres UEC v dánském Odense 
- Schválení výroční zprávy UEC a rozpočtu 2022, oznámení pořadatele kongresu 2023 v Praze 

- Více ve zprávě sportovního koordinátora – Příloha 3 

e. MČR v e cyklistice 2022 

- Dne 22.3.2022 proběhl druhý ročník MČR v e-cyklistice v prostorách Auto Opat 
- Přímý přenos na HbbTv ČT Sport a na streem youtube.com včetně sponzorských injektáží 
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- Návrhy z odborné veřejnosti na změnu termínů eCUPu pro rok 2022 
- Bude vyhodnoceno, bude se hledat promotér eCUPu  
- Více ve zprávě sportovního koordinátora – Příloha 3 

f. Vzdělávací program trenérů a přidělování licencí a trenérských průkazů 

- V ČR začaly působit subjekty, které si vytvořily komerční systém školení trenérů, který však nesplňuje 
základní parametry školení trenérů 2.třídy pod ČSC včetně obecné části v rámci akreditovaného 
vzdělávacího programu na fakultách FTVS UK v Praze a Masarykovy university v Brně  

- Návrh usnesení: ČSC bude přidělovat licenci a trenérský průkaz trenérům a sportovním ředitelům 
kontinentálních týmů, kteří absolvovali obecnou část vzdělávacího programu 2.trenérské třídy na 
těchto fakultách včetně obhajoby trenérské práce 

g. Žádosti o podporu závodů 
Závod míru U23 a Sazka Tour 

- Žádost o zapůjčení hliníkové brány 
- Žádost o zapůjčení 40 ks vysílaček 
- Žádost o zapůjčení 2 x 9místný vůz  
Carla kritérijní liga – Soběslav 

- Žádost o zapůjčení 60 ks oplůtků – bezplatně 
IZOMAT MTB CUP 
- Žádost o zapůjčení 10 ks vysílaček na závody Brno, Město Touškov, Stupno a Harrachov - bezplatně 
Tour de Feminin 

- Žádost o zapůjčení vozu pro cílové servis Iveco – fakturace PHM a řidiče 
h. Žádost o schválení prize money za rok 2021 
- Milan Kadlec (Dukla Praha) – 4935,- 
- Daniel Mráz (Mapei Merida Kaňkovský) – 3704,- 
- Daniel Sporysch (ATT Investments) - 2474,- 

i. Zařazení Michaela Kukrleho do týmu Elkov Kasper 
- Po suspendaci ruských UCI týmů ze závodního programu veškerých soutěží UCI přišel M.Kukrle o angažmá 

a tým ELKOV Kasper mu nabídl možnost zařazení  
j. Pomoc ukrajinskému kontinentálnímu týmu 
- Minulý týden přišel dopis od Hanny Kasainovy, ředitelky ukrajinského kontinentálního týmu Eurocar GS Cycling team 

viz originál ve zprávě sportovního koordinátora – Příloha 3 

k. Žádost o pořádání MČR v Gravel 

- CK MTB Maraton z.s., požádal ČSC o pořadatelství MČR v Gravel 2022, v termínu 30.7.2022. Propozice 
jsou samostatnou přílohou zprávy. - OK 

l. Žádost o odebrání závodu PrimaCup Stolové Hory z UCI kalendáře 

- Pořadatel Sportu po Česku, z.s. žádá odebrání dříve přihlášeného závodu do kalendáře UCI MTB, 
PrimaCup Stolové Hory 

m. ODM 2022  

- Dotaz na druh kol v disciplíně BMX, původně byla avizována možnost použití horských kol 

- Problém pro jednotlivé týmy, které nemají kola BMX 
n. Schválení nominace na Nation’s Cup na dráze  

- Viz zpráva sportovního koordinátora – příloha 3 

o. Zpráva sportovního koordinátora – příloha 3 

p. Zpráva sportovního ředitele – příloha 1 

U 5 - 03/22   Prezidium schvaluje návrh prezidenta ČSC na složení Komise para cyklistiky  

U 6 - 03/22 Prezidium pověřuje vice prezidenta ČSC S.Svobody k vypracování projektu volboxů 

U7 – 03/22 Prezidium pověřuje prezidenta ČSC Petra Marka k vypracování schématu vysílání 
soutěží v kalendáři ČSC na ČT Sport 
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U8 – 03/22 Prezidium pověřuje prezidenta ČSC Petra Marka a generálního sekretáře J. 
Krakovičovou k vypracování projektu Kongresu UEC 2023   

U9 – 03/22 Prezidium pověřuje generálního sekretáře J.Krakovičovou a koordinátora eventů 
Martina Dvořáka k vypracování rozpočtu kampaně ŠKODA 2022 a plánu marketingových 
aktivit ČSC včetně rozpočtu  

U10 – 03/22 Prezidium schvaluje usnesení k přidělování trenérských licencí: ČSC bude přidělovat licenci 
a trenérský průkaz trenérům a sportovním ředitelům kontinentálních týmů, kteří absolvovali 
obecnou část vzdělávacího programu 2.trenérské třídy na těchto fakultách včetně obhajoby 
trenérské práce -  FTVS UK, Masarykova universita Brno 

U 11 – 03/22 Prezidium schvaluje návrh na podporu akcí ČSC dle zprávy GS 

U 12 - 03/22 Prezidium schvaluje vyplacení prize money závodníkům dle zprávy GS  

U 13 – 03/22  Prezidium schvaluje zařazení M.Kukrleho do týmu Elkov Kasper 

U 14 – 3/22 Prezidium schvaluje pořádání MČR Gravel 2022 pořadateli CK MTB Maraton z.s. 

U 15 – 02/22  Prezidium schvaluje nominaci na Nation’s Cup na dráze Glasgow 2022 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 29.3. 2022 


	a. Výzvy NSA 2022

