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Z á p i s  č. 1 / 2023  
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 17.1.2023 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4 

 

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

Luděk Telecký, Pavel Havránek 

On-line:   

Omluveni:   Petr Balogh 

Zápis: Jaroslava Krakovičová 

  
 

I. ZÁPIS A USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-01/23Prezidium schvaluje zápis z jednání Prezidia ČSC ze dne 1.12.2022 

 

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 

- 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., proběhla, s průběhem dosavadních příprav spokojenost 

- Více ve zprávě prezidenta a GS z jednání prezidia dne 17.1.2023 

- Úkol trvá 
 

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 10.12.2022 na „Planetě“, ( proškolen bude p. Demuth ) 
 

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 

- Smlouva bude podepsána v lednu 2023 

- Úkol trvá 
 
U12 – 08/22 Prezídium ukládá viceprezidentovi pro ekonomiku zařídit vystavení platebních karet pověřeným 
osobám za jednotlivé disciplíny 
 
U13– 08/22 Prezídium ukládá viceprezidentovi pro ekonomiku vypracovat návrh na přerozdělení věcného plnění 
od firmy KALAS SPORTSWEAR pro jednotlivé disciplíny  
 
U19 – 1/23 Směrnice – Poplatky ČSC 2023 – prezidium ukládá členům prezidia k připomínkování směrnice poplatků 
ČSC a zaslání návrhu na případné změny  
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U2 – 01/23 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka : 
Výkonný výbor 
Dne 13.12. se na ČSC uskutečnila schůze Výkonného výboru. Byly projednány a odsouhlaseny mimo jiné tyto 
důležité body 
- Úpravy koncepce SCM 
- Změny v licenčním řádu a zvýšení poplatků 
- Virtuální licence 
- Provizorní rozpočet ČSC na rok 2023 
 
Finanční situace svazu 
Podle poslední finanční uzávěrky se podařilo zatím uhradit všechny závazky ČSC. Detaily k aktuální finanční situaci 
má ve své zprávě p. Svoboda. 
Až bude známá alokace financí od NSA pro ČSC na rok 2023, měli bychom rozpočet svazu, než bude předložen ke 
schválení VV upravit tak, abychom byli schopni zajistit požadavky jednotlivých reprezentací a všechny plánované 
výdaje a vytvořit zároveň rezervu na neplánované výdaje. Z těchto důvodů bychom měli hledat už nyní možné 
úspory provozu svazu! 
 
Král cyklistiky 
Podařilo se zajistit partnery pro slavnostní večer Krále cyklistiky 14.2. 2023. Velké poděkování p. Dvořákovi, který 
tyto partnery zajistil. Slavnostní večer se uskuteční opět na výstavišti PVA Letňany. Pozvánky budou rozeslány v 
příštím týdnu. 
 
Společné MS v Glasgow 
Chtěl bych všechny předsedy a trenéry disciplín požádat, aby se velmi intezivně věnovali přípravě na MS všech 
disciplín, které bude ve Skotsku. Je nutné plánovat dopravu a ubytování pouze na dobu nezbytnou dobu. Toto MS 
bude opravdu velmi organizačně i finančně náročné a proto je nutné mu věnovat velkou pozornost! 
 
Cyklokros 
Komise cyklokrosu a Agentura cyklistiky na tiskové konferenci minulý týden představila mimo jiné logo včetně velmi 
povedené znělky a videa pro představení pořádajícího města MS 2024 v Táboře. 
 
Partner ČSC Kongres UEC v Praze 
V souvislosti s přípravou Kongresu UEC nás opět navštívil v prvním lednovém týdnu president UEC pan Enrico Della 
Casa společně s technickým týmem Praze. Byly diskutovány zejména technické a organizační detaily Konference, 
která se uskuteční v hotelu Pyramida ve dnech 3.-5. 3. 2023. Stále hledáme odpovídající prostor pro slavnostní 
večeři. 
 
Smlouva s ČT 
Obdrželi jsme od ČT návrh na zajištění záznamů ČP a MČR jednotlivých disciplín včetně finančního rozpočtu. I přes 
nepříznivou finanční situaci se nám podařilo vyjednat velmi slušné podmínky ze strany České televize při zajištění 
těchto záznamů viz. příloha. Natáčení záznamů nad rámec tohoto seznamu bude přefakturován na pořadatele, 
který si záznam objednal 
 
Reklamní partner pro národní reprezentace silnice a dráhy 
Ve spolupráci s p. Kadlecem a dalšími příznivci české cyklistiky se podařilo p. Dvořákovi vyjednat velmi slušné 
podmínky podpory ze strany partnera o podpoře těchto disciplín 
 
Reklamní partner pro Český pohár mládeže na silnici 
Opět díky spolupráci s cyklistickými kluby se podařilo zajistit partnera společnost Brilon, který podpoří ČP mládeže 
na silnici. Abychom zajistili novému partnerovi odpovídající a nasmlouvané plnění musíme zajistit dohled nad 
jednotlivými závody ze strany ČSC. 
 
Různé 
- Přišla odpověď od cyklistického svazu Ázerbajdžánu a pozvání na závody pro silniční družstvo. 
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Další komunikací s presidentem Ázerbajdžánského svazu jsem pověřil p. Dlohoše a připravíme pozvání na závody 
pro cyklisty z Ázerbajdžánu do ČR. 
- jednání s několika sportovními agenturami ohledně spolupráce s ČSC 
- jednání s výrobcem volnočasového oblečení pro všechny reprezentace 
- Vzhledem k tomu, že ŠKODA mění logo, budeme muset přistoupit také k výměně loga Škoda na všech materiálech 
- Je nutné zřídit platební karty na bezhotovostní platby pro repre trenéry na nákupy a platby při výjezdech. 
 
U 3 – 01/23 Prezidium bere na vědomí zprávu ekonomického viceprezidenta p. Svobody 

- informace k Výzvě věci movité 2023 
o seznam investic k žádosti 
o 3 x dodávka 9ti místná 
o 2 x sada vysílaček 30 ks + 2 moto stanice 
o 2 x skladovací kontejner pro skladování materiálu 
o Ve znění výzvy jsou vyňata kola – nelze na tyto hmotný majetek žádat o dotaci 

- Návrh úpravy rozpočtu na pořádání slavnostního večera Král cyklistiky 

- Návrh úpravy rozpočtu na pořádání Kongresu UEC 

- Návrh úpravy celkového provizorního rozpočtu 2023 
o Upraveny položky v rámci:  
o rozpočet Cycling University 2023 – 180 tis 
o rozpočet mediálního plánu: media monitoring 130 tis + 140 výročí ČSC 130 tis 
o rozpočet ČP na silnici 
o opravy velodromu 800 tis 

- Směrnice k užívání platebních karet – návrh ke schválení 

- Seznam osob oprávněných k držení platební karty ČSC – návrh ke schválení 

- Inventarizace majetku – účetní a fyzická – informace o zahájení řádné inventarizace majetku ČSC 
k 31.12.2022 

- Skartace účetních dokladů roku 2012 – návrh ke schválení 

- Konečný přehled čerpání rozpočtů 2022  – reprezentace, SCM, krajů 
 
U4 – 01/22 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře J.Krakovičové 
Král cyklistiky 2022     

- Hlasovací lístek rozeslán na 110 adres, hlasování ukončeno  
- Síň slávy – odsouhlasen návrh na Ivan Kučírek a Pavel Martínek trojnásobní zlatí medailisté na dráze a další 

medaile 
- Junior 2023 – Milan Kadlec 
- Juniorka 2023 – Barbora Němcová 
- Rozpočet KC 2022 – příloha 2 
- Partnerství KC 2022 – 450 tis 

Kongres UEC 2023 
- 5.1.2023 proběhla schůzka se zástupci UEC 
- Finální konfigurace kongresového sálu 
- Odeslán informační bulletin pro delegáty kongresu 
- Finální přípravy – programu pro delegáty, galavečeře 
- Rozpočet kongresu – příloha 3 

Směrnice 2023 
- Směrnice – Poplatky ČSC 2023 – příloha 4 - návrh ke schválení 
- Dne 22.12.2022 byl schválen per rollam pokyn prezidia ČSC týkající se metodiky a podmínek pro zápis do 

kalendáře UCI, a udělení garance ČSC pro žádost pořadatele o dotaci NSA v rámci výzvy na VSA -příloha 6 
- Směrnice – Dres Mistra ČR – užívání, schválení – příloha 5a - návrh ke schválení 
- Směrnice – Dres Mistra ČR Masters – užívání, schválení – příloha 5b - návrh ke schválení 

Školení, vzdělávací program 
- proběhlo v Terezíně školení trenérů 3. třídy a specializace 2.třídy – 62 osob 
- proběhlo školení rozhodčích MTB  



 

 
 

4 

- dne 7.2.2023 – proběhne Cycling University 
NSA – Výzva Věci movité  

- Termín pro podání žádostí o dotaci 28.2.2023 
- z možnosti pořízení investic Výzvou NSA vyňata kola – důvod zatím neznáme, budeme připomínkovat a 

žádat vysvětlení a případnou úpravu znění výzvy dodatkem 
Návrh rozpočtu – komunikace a marketing 

- Návrh rozpočtu – příloha 7 
- Součástí návrhu rozpočtu jsou jednak mandatorní výdaje na redaktory, provoz webu, fotografové, kampaň, 

tak návrh na rozpočet položek nezbytných pro zabezpečení monitoringu, PR článků, polepů vozidel apod. 
- Další kapitolou tohoto rozpočtu je návrh rozpočtu „140 výročí“ založení cyklistiky  
- V letošním roce oslavíme 140.výročí vzniku České jednoty velocipedistů, jehož následovníkem je Český svaz 

cyklistiky 
- V rámci oslav tohoto výročí připravujeme prezentaci tohoto kulatého výročí 
- Rozpočet je koncipován do 3 úrovní, kdy alespoň první úroveň je nezbytná pro zabezpečení propagace 

tohoto výročí viz příloha 7 
MS UCI Glasgow 

- UCI zveřejnilo poslední týden v prosinci první bulletin s podrobnějšími informacemi o nadcházejících 
společném MS, které se uskuteční od 3. do 13.8. a bude zahrnovat celkem 13 disciplín.  

- Veškeré informace týkající se programu, ubytování a vyřízení potřebných procedur umožňující cestu do 
Skotska byly zaslány zástupcům jednotlivých disciplín.  

- Ve spolupráci s nimi se snažíme zajistit co nejplynulejší přípravu jednotlivých výjezdů.  
- Zároveň se ve čt 12.1. uskutečnila první online schůzka Chef de Missison, kdy byly  oznámeny následující 

informace: 
o Předprodej vstupenek pro národní federace bude zahájen 3.2.2023 
o V průběhu února bude vydán druhý bulletin, kde bude uveřejněn přesný rozpis Dráhy a 

Para dráhy. 
o TG pro jednotlivé disciplíny budou zveřejněny na přelomu května/června 
o UCI odsouhlasilo, že poprvé v historii bude zavedena v kolové kategorie žen 

- Více ve zprávě sportovního koordinátora Davida Vichra – příloha 8 
Logo ŠKODA Auto 

- Partner ČSC automobilka ŠKODA AUTO, mění své logo. Dle aktuálních informací by změna měla proběhnout 
rychleji, než se původně plánovalo (původně od roku 2024). ŠKODA by si přála, aby nové logo bylo všude 
používáno nejpozději od března 2023 

- Rozeslána informace do jednotlivých komisí včetně linku na stažení logo manuálu  
- https://drive.google.com/drive/folders/1AM_JwO-j6twU09hMlvwRGBOcXB2oRVmQ?usp=sharing  

Velodrom Motol – montáž bezpečnostních sítí 
- V prosinci v rámci konání ČP na dráze došlo k velmi závažnému zranění jezdce juniorské kategorie, poté, co 

jezdec přepadl přes bariéru a následoval pád téměř 4 m 
- Vedení ČSC na tuto politování hodnou událost ihned zareagovalo a začalo řešit možnosti umístění 

bezpečnostních sítí po obvodu dráhy na horním prstenci 
- Sítě budou montovány bezoodkladně, jakmile budou vyrobeny dle požadavku odborníka na bezpečnost 

MČR/MSR v silniční cyklistice 2023 
- V roce 2023 se uskuteční společný šampionát na Slovensku v Tlmačích 
- Zveřejněn program mistrovství a trasy jednotlivých závodů 
- Je třeba rezervovat resp. nahlásit ubytování za ČSC 
- Více ve zprávě sportovního ředitele – příloha 9 

MČR/MSR v silniční cyklistice 2024 
- ČSC vypisuje výzvu pro zájemce o pořádání silničního národního šampionátu v roce 2024. Mistrovství bude 

společné pro ČR i SR a je vypsáno pro kategorie Junioři, Juniorky, Ženy a Muži. 
- V případě zájmu o pořadatelství zašlete nabídku na edr@ceskysvazcyklistiky.cz .  
- Nabídka musí obsahovat – destinaci, rámcové návrhy tratí, mapa pokrytí tratí signálem, časový 

harmonogram a doprovodný program. Dále dodání historie pořádání akcí. 
- Nabídka musí být zaslána nejpozději do 31.5.2023.  
- ČSC na akci zajišťuje: 
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o Ubytování pro rozhodčí a řidiče doprovodných vozů 
o Výsledkový servis (přihlášky, startovné, výsledky) 
o Vozový park od ŠKODA AUTO 
o Oplůtky v délce 300m 
o Vysílačky Motorola v počtu 40ks 
o Iveco (nákladní vůz pro rozhodčí v cíli) 
o Příspěvek na VIP prostor 
o Cílová brána (z hliníkových modulů) 
o Přímý přenos do TV ze závodů mužů Elite???? 

Nominace MS v cyklokrosu – příloha 10 
Nominace na MS v eSport a schválení vizuálu dresu 

- Český reprezentant Daniel Turek se kvalifikoval na nadcházející MS v eSports, které se uskuteční 26.2.2023 
na platformě Zwift.  

- Ve zpráve sportovního koordinátora je vizuál reprezentačního dresu na MS ke schválení vizuál národního 
dresu v platformě zwift. 

Odměny reprezentantům za proběhlé akce – ke schválení výplaty 
Mathias Vacek - 1960 eur, MS U23 
Sabina Košárková – 490 eur, MS BMX Racing 
Reprezentace ČR – Tour de L’avenir – 154,88 eur 
Anna Růžičková – 42,50 eur, Tour de Gevaudan 
Nela Slaníková – 19,22 eur, Tour de Gevaudan 
Eliška Kvasničková – 55,05 eru, Tour de Gevaudan 

UCI MTB Týmy 
Níže naleznete finální seznam UCI MTB týmů pro sezónu 2023. Uzávěrka a odevzdání všech potřebných 
dokumentů proběhla 15.1.2023. 
•Canyon Northwave MTB Team 
•Česká Spořitelna – Accolade Cycling Team 
•D2Mont Merida 
•Express CZ – Tufo Team Kolín 
•GAPP SYSTEM  - Kolofix MTB Racing Team 
•Rouvy Specialized 

Zpráva sportovního koordinátora – příloha 8 
Zpráva sportovního ředitele – příloha 9 
 
U5 – 01/23 Prezidium schvaluje natáčecí plán záznamů ČT sport dle návrhu prezidenta ČSC 
 
U6 – 01/23 Prezidium schvaluje soupis na pořízení věcí movitých na návrh vice prezidenta pro ekonomiku 
 
U7 – 01/23 Prezidium schvaluje úpravu rozpočtu na pořádání KC 2022 na návrh vice prezidenta pro ekonomiku 
 
U8 – 01/23 Prezidium schvaluje úpravu rozpočtu na pořádání Kongresu UEC na návrh vice prezidenta pro 
ekonomiku 
 
U9 – 01/23 Prezidium schvaluje úpravu provizorního rozpočtu 2023 na návrh vice prezidenta pro ekonomiku 
 
U10 – 01/23 Prezidium schvaluje Směrnici k užívání platebních karet 
 
U11 – 01/23 Prezidium schvaluje seznam oprávněných osob k držení platebních karet ČSC 
 
U12 – 01/23 Prezidium schvaluje skartaci účetních dokladů z roku 2012 
 
U13 – 01/23 Prezidium schvaluje Směrnici k užívání dresu Mistra ČR a dresu Mistra ČR Masters 
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U14 – 01/23 Prezidium schvaluje znění výzvy a podmínek pro pořadatele MČR a MSR v silniční cyklistice 2024 dle 
zprávy gener. sekretáře, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.  
 
U15 – 01/23 Prezidium schvaluje nominaci na MS v cyklokrosu 2023 dle zprávy gener. sekretáře, která je nedílnou 
součástí tohoto zápisu 
 
U16 – 01/23 Prezidium schvaluje nominaci na MS v esport 2023 dle zprávy gener. sekretáře, která je nedílnou 
součástí tohoto zápisu 
 
U17 – 01/23 Prezidium schvaluje vyplacení odměn reprezentantů dle zprávy gener. sekretáře, která je nedílnou 
součástí tohoto zápisu 
 
U18 – 1/23 Směrnice – Poplatky ČSC 2023 – prezidium ukládá členům prezidia k připomínkování směrnice 
poplatků ČSC a zaslání návrhu na případné změny  
 
 
Zapsala: Jaroslava Krakovičová  
V Praze, dne 17.1. 2023 


