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Z á p i s  č. 6/2022 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 6.9.2022 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4  

 

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

Luděk Telecký, Petr Balogh 

On-line:   

Omluveni:    

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  
 

I. ZÁPIS A USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-06/22 Prezidium schvaluje zápis z jednání Prezidia ČSC ze dne 1.6.2022 

 

Kontrola úkolů: 

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 

Termín: pozastaveno 
- úkol trvá 

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 a pověřuje jej k zadání úprav u externího dodavatele 

- Bude řešeno v závislosti na rozpočtu disciplíny 

- Aktualizace kalkulace 

- Realizace do konce roku 
 
U 6 - 03/22 Prezidium pověřuje vice prezidenta ČSC S. Svobodu k vypracování projektu nabíjecí stanice 

- Bylo zahájeno jednání s HMP 

- Zpracovává se projekt 

- Proběhne jednání na Praze ohledně pozemku na umístění nabíjecích stanic 

- Úkol trvá 
 
U8 – 03/22 Prezidium pověřuje prezidenta ČSC Petra Marka a generálního sekretáře J. Krakovičovou 

k vypracování projektu Kongresu UEC 2023   

- Kontaktovány kongresové hotely v Praze s poptávkou na rozpočet za služby, pronájmy, ubytování 
apod. 

- Nabídky vyhodnoceny, řeší se kapacity a rozpočet 

- Kongres proběhne v hotelu Pyramida 

- Návštěva UEC 15.11: 

U7 – 04/22 Prezidium pověřuje vice prezidenta ČSC D. Průšu k vypracování systému půjčovného na 
velkoplošnou televizi, rampu a dekodér 

- Nutné zaškolit obsluhu, školení proběhne dne 18.12.2022 

- Prezidium pověřuje GS J. Krakovičovou k vypracování systému logistiky, obeslání pořadatelů o zjištění 
zájmu 

U4 – 05/22 Prezidium schvaluje návrh prezidenta ČSC Petra Marka na zrušení komise mládeže ČSC a 
pověřuje předsedy komisí disciplín k zařazení zástupce za problematiku mládežnické cyklistiky do komise dané 
disciplíny  
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- Jednotlivé komise disciplín obeslány, mají sdělit do 31.10.2022 
 
U5 – 05/22 Prezidium schvaluje návrh prezidenta ČSC Petra Marka k vytvoření vysílacího schématu v ČT pro 

rok 2023 a pověřuje GS Jaroslavu Krakovičovou k vypracování schématu ve spolupráci 
s předsedy disciplín 

- Bude řešeno v závislosti na návrhu rozpočtu ČSC 

- Čekáme na zveřejnění kalendářů disciplín 
 
U11 - 05/22 Prezidium pověřuje generálního sekretáře J. Krakovičovou k vypracování směrnice pro systém 
zapůjčení a předávání vozidel ĆSC k reprezentačním výjezdům s definování finančním postihům při jejím 
nedodržením 

- Úkol splněn 
 

 

U2 – 06/22 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

Finanční situace svazu 
I přes výrazné snížení dotace ze strany NSA a přes stoupající zdražování energií a zvyšování ostatních 
nákladů se nám zatím daří platit veškeré závazky a zatím nebyly nijak výrazně ani omezeny výjezdy státní 
reprezentace. Detaily k aktuální finanční situaci má ve své zprávě p. Svoboda. 
Vzhledem ke vzrůstajícím nákladům zejména zdražování energií, bychom se měli vážně zabývat právě 
úsporami energií. Návrhy na úspory při provozu haly má ve své zprávě pí. Krakovičová. 

Skvělé výsledky našich cyklistů  
Chci poděkovat všem závodníků, kteří získali pro Českou republiku velmi cenné medaile. Zároveň 
poděkování patří i trenérům a všem z realizačních týmů, bez kterých by nebylo možné tyto úspěchy získat. 
Výsledky ve zprávě paní Krakovičové. 

Společné silniční mistrovství na silnici  
Společné Česko-Slovenské mistrovství proběhlo ve dnech 16. – 18.6. v Mladé Vožici. Chci poděkovat 
pořadatelům z Agentury cyklistika a městu Mladá Vožice a starostovi p. Větrovskému za velmi zdařilou 
organizaci a zajištění tohoto významného závodu. 
Zároveň by měla silniční komise již nyní hledat pořadatele, který bude mít zájem společní silniční 
mistrovství pořádat v roce 2024. 

Rezignace p. Konečného na funkci reprezentačního trenéra silnice 
Byl ukončen pracovní poměr se silničním reprezentačním trenérem Tomášem Konečným k 31.8. 2022. 
Poděkoval jsem písemně p. Konečnému za jeho práci pro silniční reprezentaci a českou cyklistiku. 
Silniční komise předloží nejpozději do konce října 2022 návrh personálního zajištění reprezentace. 

Smlouva s ČT  
Smlouva s ČT Sport fungovala a nasmlouvané závody byly zpracovány a odvysílány vždy hned v týdnu po 
konání závodů, takže záznamy byly aktuální a poměrně dobře sledované. Zpracování závodů bylo velmi 
kvalitní. 
Současně bychom chtěli připravit návrh pro příští rok a nejpozději v listopadu 2022 na společné schůzce s 
ředitelem ČT Sport dohodnout podmínky vysílání pro další rok. 
Na základě ohlasů bychom chtěli zachovat současné nastavení záznamů významných mezinárodních 
závodů a závodů ČP a MČR jednotlivých disciplín a pokusit se zvýšit jejich počet napříč disciplínami a více 
ještě zviditelnit tyto závody např. TV upoutávkami a pozvánkami na důležité závody (MČR, atd…) 

Nová směrnice na provoz a půjčování vozidel  
Vzhledem k častým problémům zejména při vracení půjčených svazových vozidel jsme nechali zpracovat 
novou směrnici pro půjčování svazových vozidel. Jde zejména o to, že je nutné při vracení vozidla 
dotankovat, vyčistit a samozřejmě nahlásit případná poškození vozidla. V případě, že nebudou vozidla 
vrácena tak mají být, bude příslušné komisi účtován poplatek, který pokryje náklady na uvedení vozidla do 
odpovídajícího stavu. 
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Dotace paracyklistiky  
Bohužel stále trvá nezájem ze strany NSA poslat podporu pro paracyklisty. Doufáme, že NSA paracyklistiku 
opravdu podpoří.  

Kongres UEC 3.- 5. března V současné době jsme vybrali 2 hotely, kde by bylo možné uskutečnit jednání 
delegátů kongresu. Cenové srovnání nabídek ve správě paní Krakovičové Hotel Pyramida a hotel Angelo 
by Vienna House. 

Navýšení mezd  
S ohledem na inflaci bychom měli zaměstnancům navýšit mzdy alespoň o 10%. Zpracovali jsme návrh 
zvýšení nákladů při 10% zvýšení. 

Proběhla mediální kampaň pro ŠKODA Auto 2022  
S úspěchem proběhla mediální kampaň, kterou máme povinnost každoročně uskutečnit. Kampaň 
proběhla jako pokračování loňské kampaně Radost z rozšířená o sálovou cyklistiku, para cyklistiku a 
gravity disciplíny (TRIAL, DHI, Enduro). 
Další detaily o marketingových aktivitách svazu má ve své zprávě p. Dvořák. 

Virtuální licence  
S ohledem na celospolečenskou digitalizaci, bychom chtěli navrhnout digitální licenci. Detaily a možnosti 
nám budou představeny na jednání Prezídia. Pokud bychom zavedli virtuální licenci, je nutné přistoupit k 
novelizaci Licenčního řádu a samozřejmě další technické a legislativní úpravy. 

Různé 
- Promotéra silničního poháru se nepodařilo najít a proto jsme se rozhodli, že v příštím roce bude 
zajišťovat silniční závody ČP technická skupina ČSC. 
- I bez podpory ze strany NSA, se pořadateli podařilo úspěšně uspořádat ME MTB v Jablonném v 
Podještědí. 
- Je dokončena oprava – rekonstrukce ubytování v objektu svazu. 
- Zapůjčení vozidla pro RT para cyklistiky. Nejedná se o vůz z flotily partnerských vozidel ŠKODA Auto  

 

U 3-06/22 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody 

(viz příloha 2): 

Návrh na schválení Směrnice k vedení pokladních míst a operací s tím spojených na ČSC  
Návrh na schválení poplatků za užívání velodromu  
Přehled čerpání komisí disciplín 
Přehled čerpání – SCM, kraje 
Navýšení mezd 10% – pro 4.Q 2022 bude řešeno formou odměn 
Schodek rozpočtu reprezentace – k 31.8.2022 1,9 mil 
HMP – žádost o dotaci k výstavbě dobíjecích stanic pro elektromobily 
UCI kongres 2022 – prezident a vice prezident se nezúčastní z důvodu úsporných opatření, jediný zástupce 
ČSC je GS J. Krakovičová 
 

U 4 - 05/22 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz příloha 

3): 

a. Analýza nákladů na energii – úsporná opatření 
- Analýza spotřeby elektrické energie a plynu v letech 2018 – 2021 + pol. r. 2022 
- Z analýzy vyplývá, že pokud bychom nezavedli zásadní úsporná opatření, platby za energie zejména 

v roce 2023 by mohly být likvidační, resp. zcela zásadně by ovlivnili finanční možnosti zabezpečení 
činnosti ČSC 

- Analýza viz příloha 1a. zprávy GS 

Návrh na úsporná opatření – provoz velodrom 
- Provoz pro sportovní přípravu a tréninky pouze 3 dny v týdnu 
- Provozní hodiny případně prodlouženy do pozdních večerních hodin 
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- Účast minimálně 8 osob na dráze 
- V případě nižšího počtu závodníků v průběhu tréninkové jednotky povinnost úhrady 1000,- / chybějící 

osoba / hod 
- V případě zrušení tréninkové jednotky později než 24 hodin předem povinnost úhrady 6000,- / hod 
- Mezi jednotlivými skupinami během dne nesmí být delší přestávka než 1 hodina 
- Teplota vyhřívání velodromu v rozmezí 15 st. C - 18 st. C 
- Provoz pro závody ČP a MČR bude projednáván individuálně s ředitelem závodu 
- Provoz pro závody Pražského přeboru se bude řídit dle pokynů provozovatele platných pro sportovní 

přípravu 
- Tréninkové kempy a soustředění budou umožněny 1 x v měsíci ve dnech Pá – Ne za předpokladu vytížení 

velodromu min 8 hodin / den a s min. počtem 8 závodníků / jednotka (nutnost sdílení více 
tréninkových skupin) 

- V případě zájmu tréninkových skupin o víkendové soustředění platí povinnost rezervace měsíc předem 
- Návrh ke schválení Vnitřního předpisu Provozu velodromu – příloha 1ba 

Návrh na úsporná opatření – provoz sekretariát 
- Od října provozní doba sekretariátu Po – Čt , pátek – home office všichni 
- Vytápění v rozmezí 20 - 22 st C 
- Zákaz používání přímotopů 
- Eliminace osvětlení v chodbách, případně v kancelářích (snížení počtu zářivek) 

 

b. Kongres UEC 
- Finalizována nabídka dvou lokalit pro kongres – hotel Pyramida a hotel Andel’s 

- Ostatní nabídky zamítnuty  

- Obě lokality splňují požadavky UEC 
- Cenová nabídka – příloha 2 

 

c. Vnitřní předpis na předávání vozidel ČSC pro státní reprezentaci 
- Vypracován přesný postup pro předávání vozidla a přebírání vozidla včetně kontroly stavu interiéru a 

exteriéru vozidla a personifikace zodpovědných osob 
- V případě závažných poškození vozidla nebo nedostatečné údržby interiéru/exteriéru správce 

vozového parku pořídí fotodokumentaci daného vozidla a u zašle jí sportovnímu koordinátorovi 
a vedoucímu akce; za výše uvedené nedostatky bude uvalen finanční postih ve výši 3.000,- do 
rozpočtu komise dané disciplíny 

- Udělené pokuty za srpen 2022: 
o MTB – 2 x nedodržení směrnice, pokuta 6000,-, čerpá se z rozpočtu disciplíny 
o Dráha – 1x nedodržení směrnice, pokuta 3000,-, čerpá se z rozpočtu disciplíny 

- Viz Příloha 3. - Vnitřní předpis na předávání vozidel ČSC pro státní reprezentaci 

 

d. ŠKODA CUP – ČP ELITE v silniční cyklistice – výběr promotéra 
- Vypracován metodický pokyn pro uchazeče o promotérství ŠKODA CUPu  
- Stanovení přechodného období pro výběr promotéra v délce trvání 2 let (2023 a 2024) 
- Stanoveny podmínky výběru, práva a povinnosti obou stran (ČSC a uchazeče o promotérství) 
- Projekt výběru promotéra ŠKODA CUP – viz příloha 4 
- 31.8. obdržel ČSC návrh koncepce promotérství od pana Říhy – viz příloha 5 
 

e. Virtuální licence UCI 
- Návrh na zavedení virtuální licence UCI pro všechny závodníky a staff 
- Finanční úspora za plastové kartičky a jejich tisk 
- Finanční náklad na licenci aplikace virtuálních karet 
- Přestavení projektu firmy Pass Machine – možnost více úrovňových služeb a využití včetně využití pro 

marketingové kampaně, rozesílání notifikací apod. 
- Tisk plastové kartičky za poplatek 
- Nutnost změny licenčního řádu 
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f. Kategorie Masters a s ní spojená komise 

S ohledem k blížícímu se Gran Fondo Mistrovství světa Masters v italském Trentu, pochybila její komise 
v čele s Josefem Říhou, když bez jakéhokoliv informování ČSC komunikovala s UCI a pořadatelem 
napřímo. Komise nominovala na tzv. divokou kartu 5 závodníků, kteří se sami nekvalifikovali na Gran 
Fondo a tudíž o jejich konečné nominaci mělo být rozhodnuto na prezidiu ČSC. 
 

g. ME a MS 2022 
- Od června do konce srpna proběhlo ME a MS téměř ve všech disciplínách ČSC 
- Z těchto vrcholných akcí přivezli čeští reprezentanti celkem 25 cenných kovů 

o BMX – ME: 1 x zlato, MS: 1 x bronz 
o Dráha – ME U23+J: 5 x zlato, 2x stříbro, MSJ: 3x zlato, 3x bronz 
o MTB – ME U23+J: 1 x zlato, 1 x bronz; ME: 1 x bronz 
o Silnice: ME U23+J: 1 x stříbro 
o Sálovka: ME U23+J: 1 x stříbro, 1x bronz 
o Para cyklistika: ME 2 x stříbro, 2x bronz 

- Více ve zprávě sportovního koordinátora Davida Vichra – příloha 6. 
 

h. MČR/MSR 2022 
- V období červen – srpen proběhly MČR v jednotlivých disciplínách 

o Společné MČR a MSR v silniční cyklistice Mladá Vožice 2022 
o MČR mládeže v silniční cyklistice Jeseník 2022 
o Společné MČR a MSR v para cyklistice Jeseník 2022 
o MČR U23 muži Česká Třebová 2022 
o MČR v časovce družstev a dvojic Židovice 2022 
o MČR MTB XCO Stupno 2022 
o MČR MTB XCC Harrachov 2022 
o MČR BMX Praha 2022 
o MČR na dráze ve sprintu Plzeň 2022 
o MČR na dráze ve vytrvalostních disciplínách Praha 2022 
o MČR sálová cyklistika U23 Brno 2022 

- Není doposud vyčíslena nabídka na přenos ČT 
 

i. Mezinárodní a tuzemské akce červen - srpen 2022 
- V průběhu letních měsíců proběhla řada významných závodů kalendáře UCI na území ČR 
- Mezi nimi jmenujme: 

o Mistrovství Evropy MTB XCM Jablonné p/Ještědí   
o SAZKA Tour 
o Memoriál Otmara Malečka 
o IZOMAT CUP MTB XCO Harrachov 
o Regionem Orlicka  

- Dále České poháry na silnici ELITE a mládeže a žen, Turné 4 drah na dráze, ČP BMX atd. 
- Více ve zprávě sportovního ředitele – Příloha 7 

 
j. Reprezentační akce mládeže 

- EYOF Bánská Bystrice 2022 – 2. místo časovka Pavel Šumpík 
- ME MTB XCO U15 – U17 Capria – 5 x zlato, 4 x bronz 
- ME BMX Dessel – 2 x zlato, 1 x stříbro, 3 x bronz 
- Účast českých mladých reprezentantů byla opět velmi úspěšná s celkovým ziskem 16 medailí 

 
k. Záznamy ČT Sport 

- Během června až srpna odvysíláno celkem 873 minut záznamu ze závodů MČR a ČP v disciplínách: 
BMX, dráha, para cyklistika, MTB a silnice 
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- Stopáž od 5 min do 20 minut, opakování prům. 4 x 
- Závody: 

M ČR MTB ve sjezdu  

IZOMAT MTB Cup Zadov  

IZOMAT MTB Cup Bedřichov  

ČP Benátky nad Jizerou  

Mistrovství ČR a SR 

M ČR sprinterské disciplíny 

MČR Řepy 

ŠKODA CUP Visegrádská 4 

M ČR (MLÁDEŽ A PARA)  

M ČR U23 Pardubice  

IZOMAT MTB Cup Stupno  

IZOMAT MTB Cup Harrachov  

- Viz příloha č. 8,9,10 
- V přenosech z akcí ME a MS narážíme na neúplné nebo žádné zpravodajství v BBV z důvodu neúčasti 

redaktora ČT v místě akce 
- Nutné zvážit finanční náročnost v poměru „cena/výkon“ k medializaci úspěchů / neúspěchů na 

vrcholných akcích 
 

l. Rekonstrukce ubytovacích kapacit v sídle ČSC 
- Dokončena rekonstrukce 4 pokojů v přízemí s kapacitou 20 lůžek 
- Možnost ubytování od spuštění provozu zimní sezóny (1.10.2022) 
- Cena za pokoj 1500,- Kč / noc (300 Kč / lůžko) 

 
m. Zapůjčení vozidla Superb pro para cyklistiku 

- Žádost o zapůjčení vozu Superb (r.v. 2015) pro účely využívání RT para cyklistiky 
- Nejedná se o vůz z flotily partnerských vozidel ŠKODA Auto 

 
n. Kampaň pro ŠKODA Auto 2022 a další marketingové aktivity ČSC 

Realizace kampaně ŠKODA Auto 
- Pokračování kampaně Radost z –rozšíření o sálovou cyklistiku, para cyklistiku a gravity disciplíny 

(TRIAL, DHI, Enduro) 
- Koordinace mediální kampaně 
- příprava videí o sálové cyklistice, para cyklistice a gravity disciplínách (TRIAL, DHI, Enduro) 
- Natáčení video obsahu, koordinace v místě natáčení – rozpočet kampaně příloha 5a a 5b 

Mediální servis mezinárodních šampionátů - MS, ME, MSJ, MEJ  

- Dokončení kampaně Skupiny ČEZ na podporu reprezentanta Michala Schlegela 

- Více ve zprávě koordinátora eventů a marketingu Martina Dvořáka- příloha 11 
 

o. Návrh nominace na MS v silniční cyklistice a MTB XCM 

Nominace MS Wollongong 2022: 

- Juniorky časovka: Kvasničková,  
- Juniorky Silniční závod: Kvasničková, Kopecky 
- Náhradnice: Slaníková 
- Junioři časovka: Novák, Telecký 
- Junioři Silniční závod: Novák, Telecký, Kadlec, Barta 
- Náhradníci: Mráz 
- Muži U23 časovka: Vacek M. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10103510226-sport-v-regionech/422232401083001-m-cr-mtb-ve-sjezdu/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/14927734503-cesky-pohar-horskych-kol-2022/222471291089103-izomat-mtb-cup-zadov/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/14927734503-cesky-pohar-horskych-kol-2022/222471291089104-izomat-mtb-cup-bedrichov/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10110938667-cyklistika/222471291082202-cp-benatky-nad-jizerou/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/15072621198-mistrovstvi-cr-a-sr-v-silnicni-cyklistice-2022/222471291097101-mistrovstvi-cr-a-sr/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10110938667-cyklistika/422232401097002-m-cr/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10110938667-cyklistika/222471291094101-m-cr-u23-pardubice/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/14927734503-cesky-pohar-horskych-kol-2022/222471291089105-izomat-mtb-cup-stupno/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/14927734503-cesky-pohar-horskych-kol-2022/222471291089106-izomat-mtb-cup-harrachov/


 

 
 

7 

- Muži U23 silniční závod: Vacek M., Bittner, Kelemen, Řepa 
- Náhradníci: Ťoupalík, Kopecky, Vacek K. 
- Ženy Elite silniční závod: Nash,Neumanová 
- Náhradnice: Bajgerová,Nosková 
- Muži Elite Silniční závod:Štybar, Hirt, Kukrle  
- Náhradnící: Zahálka,Bárta,Ťoupalík A. 

 

Základní nominace MS XCM 2022: 

- Muži Elite: 

- Jaroslav Kulhavý  (Česká spořitelna Accolade) 

- Martin Stošek  (Canyon Northwave) 

- Lubomír Petruš  (D2Mont Merida) 

- Petr Vakoč  (Canyon Northwave) 

- Marek Rauchfuss (Česká spořitelna Accolade) 

- Filip Adel  (Superior Team) 

- Rozšířená nominace nominace:   

- Matouš Ulman (Česká spořitelna Accolade) 

             - Karel Hník (D2Mont Merida) 

- Marek Bartůněk (Česká spořitelna Accolade) 

Ženy Elite: 

- Karla Štěpánová  (Cyklostar Head Pirelli) 

- Milena Kalašová  (K3 Performance) 

- Jana Czeczinkarová  (Liv Elmtrade Racing) 

 

p. Zpráva sportovního koordinátora – příloha 6 

q. Zpráva sportovního ředitele – příloha 7 

r. Zpráva koordinátora eventů a marketingu ČSC – příloha 11 

s. Zpráva licenčního pracovníka – stav licencí ČSC k 1.9.2022 

U4 – 06/22 Prezidium schvaluje návrh vnitřního předpisu provozu velodromu, který je nedílnou přílohou 
tohoto zápisu a úsporná opatření v provozu sekretariátu dle bodu 1a zprávy generálního 
sekretáře, která je nedílnou přílohou tohoto zápisu 

U5 – 06/22 Prezidium schvaluje návrh vnitřního předpisu na předávání vozidel ČSC pro státní reprezentaci, 
který je nedílnou přílohou tohoto zápisu  

U 7 - 06/22 Prezidium schvaluje hotel Pyramida jako místo konání Kongresu UEC 2023 

U8 – 06/22 Prezidium schvaluje návrh na navýšení mezd o 10% a zároveň schvaluje, že navýšení za 4.Q 2022 
bude realizováno formou odměny nebo DPP. Od ledna 2023 budou mzdy navýšeny formou 
mzdových výměrů 

U9 – 06/22 Prezidium schvaluje návrh na zavedení virtuálních licencí ČSC ve spolupráci se společností Mafra 
a pověřuje vice prezidenta Davida Průšu a gen. Sekretáře J. Krakovičovou k zavedení virtuálních 
licencí do praxe již pro rok 2023 

U10 - 06/22   Prezidium schvaluje zapůjčení vozu Superb 1UK7329 pro realizační tým para cyklistiky 

U11 - 06/22 Prezidium schvaluje návrh prezidenta ČSC Petra Marka na zabezpečení Českého poháru ŠKODA 
Cup 2023 – 2024 organizační skupinou ČSC ve složení Jakub Edr a Martin Dvořák, kteří budou 
celý seriál koordinovat a řídit 

U12 – 06/22 Prezidium schvaluje Směrnici k vedení pokladních míst a operací s tím spojených na ČSC, která 
je nedílnou přílohou tohoto zápisu 
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U13 – 06/22 Prezidium schvaluje návrh vice prezidenta pro ekonomiku S. Svobody na poplatky za užívání 

velodromu Motol, který je nedílnou přílohou tohoto zápisu 

U14 – 06/22 Prezidium schvaluje návrh generálního sekretáře J.Krakovičové na začlenění zástupce(ů) 
kategorie Masters do komisí jednotlivých disciplín, kteří budou problematiku oblasti Masters 
(nominace, soutěžní řád, pravidla aj.) koordinovat s komisí dané disciplíny. Komise Masters při 
ČSC nebude ustanovena. 

U15 – 06/22 Prezidium schvaluje nominaci reprezentačního týmu na MS v silniční cyklistice Wollongong 2022 
a na MS MTB XCM 2022 

U16 – 06/22 Prezidium schvaluje termín dalšího jednání prezidia ČSC na 1.11.2022 
 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 6.9. 2022 


	a. Analýza nákladů na energii – úsporná opatření
	- Analýza spotřeby elektrické energie a plynu v letech 2018 – 2021 + pol. r. 2022
	- Z analýzy vyplývá, že pokud bychom nezavedli zásadní úsporná opatření, platby za energie zejména v roce 2023 by mohly být likvidační, resp. zcela zásadně by ovlivnili finanční možnosti zabezpečení činnosti ČSC
	- Analýza viz příloha 1a. zprávy GS
	Návrh na úsporná opatření – provoz velodrom
	- Provoz pro sportovní přípravu a tréninky pouze 3 dny v týdnu
	- Provozní hodiny případně prodlouženy do pozdních večerních hodin
	- Účast minimálně 8 osob na dráze
	- V případě nižšího počtu závodníků v průběhu tréninkové jednotky povinnost úhrady 1000,- / chybějící osoba / hod
	- V případě zrušení tréninkové jednotky později než 24 hodin předem povinnost úhrady 6000,- / hod
	- Mezi jednotlivými skupinami během dne nesmí být delší přestávka než 1 hodina
	- Teplota vyhřívání velodromu v rozmezí 15 st. C - 18 st. C
	- Provoz pro závody ČP a MČR bude projednáván individuálně s ředitelem závodu
	- Provoz pro závody Pražského přeboru se bude řídit dle pokynů provozovatele platných pro sportovní přípravu
	- Tréninkové kempy a soustředění budou umožněny 1 x v měsíci ve dnech Pá – Ne za předpokladu vytížení velodromu min 8 hodin / den a s min. počtem 8 závodníků / jednotka (nutnost sdílení více tréninkových skupin)
	- V případě zájmu tréninkových skupin o víkendové soustředění platí povinnost rezervace měsíc předem
	- Návrh ke schválení Vnitřního předpisu Provozu velodromu – příloha 1ba
	Návrh na úsporná opatření – provoz sekretariát
	- Od října provozní doba sekretariátu Po – Čt , pátek – home office všichni
	- Vytápění v rozmezí 20 - 22 st C
	- Zákaz používání přímotopů
	- Eliminace osvětlení v chodbách, případně v kancelářích (snížení počtu zářivek)
	b. Kongres UEC
	- Finalizována nabídka dvou lokalit pro kongres – hotel Pyramida a hotel Andel’s
	- Ostatní nabídky zamítnuty
	- Obě lokality splňují požadavky UEC
	- Cenová nabídka – příloha 2
	c. Vnitřní předpis na předávání vozidel ČSC pro státní reprezentaci
	- Vypracován přesný postup pro předávání vozidla a přebírání vozidla včetně kontroly stavu interiéru a exteriéru vozidla a personifikace zodpovědných osob
	- V případě závažných poškození vozidla nebo nedostatečné údržby interiéru/exteriéru správce vozového parku pořídí fotodokumentaci daného vozidla a u zašle jí sportovnímu koordinátorovi a vedoucímu akce; za výše uvedené nedostatky bude uvalen finanční...
	- Viz Příloha 3. - Vnitřní předpis na předávání vozidel ČSC pro státní reprezentaci
	d. ŠKODA CUP – ČP ELITE v silniční cyklistice – výběr promotéra
	- Vypracován metodický pokyn pro uchazeče o promotérství ŠKODA CUPu
	- Stanovení přechodného období pro výběr promotéra v délce trvání 2 let (2023 a 2024)
	- Stanoveny podmínky výběru, práva a povinnosti obou stran (ČSC a uchazeče o promotérství)
	- Projekt výběru promotéra ŠKODA CUP – viz příloha 4
	- 31.8. obdržel ČSC návrh koncepce promotérství od pana Říhy – viz příloha 5
	e. Virtuální licence UCI
	- Návrh na zavedení virtuální licence UCI pro všechny závodníky a staff
	- Finanční úspora za plastové kartičky a jejich tisk
	- Finanční náklad na licenci aplikace virtuálních karet
	- Přestavení projektu firmy Pass Machine – možnost více úrovňových služeb a využití včetně využití pro marketingové kampaně, rozesílání notifikací apod.
	- Tisk plastové kartičky za poplatek
	- Nutnost změny licenčního řádu
	f. Kategorie Masters a s ní spojená komise
	S ohledem k blížícímu se Gran Fondo Mistrovství světa Masters v italském Trentu, pochybila její komise v čele s Josefem Říhou, když bez jakéhokoliv informování ČSC komunikovala s UCI a pořadatelem napřímo. Komise nominovala na tzv. divokou kartu 5 záv...
	g. ME a MS 2022
	- Od června do konce srpna proběhlo ME a MS téměř ve všech disciplínách ČSC
	- Z těchto vrcholných akcí přivezli čeští reprezentanti celkem 25 cenných kovů
	o BMX – ME: 1 x zlato, MS: 1 x bronz
	o Dráha – ME U23+J: 5 x zlato, 2x stříbro, MSJ: 3x zlato, 3x bronz
	o MTB – ME U23+J: 1 x zlato, 1 x bronz; ME: 1 x bronz
	o Silnice: ME U23+J: 1 x stříbro
	o Sálovka: ME U23+J: 1 x stříbro, 1x bronz
	o Para cyklistika: ME 2 x stříbro, 2x bronz

