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Předseda Mgr. Jan Slavíček zahájil schůzi valné hromady Středočeského svazu cyklistiky
s tím, že jako každoročně je velmi slabá účast zástupců oddílů ve středočeském kraji na VH.
Přivítání nových zástupců středočeských oddílů, p. Martina Raufera, pí. Moniku Dobrou a
jako hosty p. Petra Marka – prezidenta ČSC, p. Miloše Fišeru – dvojnásobného mistra světa v
cyklokrosu.
Prvním bodem bylo schválení programu VH.
(hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0). Program byl schválen.
1/ Kontrola usnesení z minulé valné hromady
Dalším bodem byla kontrola usnesení a úkolů z minulé schůze valné hromady, která proběhla
11. 4. 2019.
Usnesením této VH byly VV SČSC zadány tyto úkoly:
- Zajistit uspořádání Mistrovství Středočeského kraje ve všech disciplínách
- Zajistit vzdělávání trenérů klubů SČSC
- Zajistit finanční podporu pořadatelů vrcholných závodů ve Středočeském kraji (ČP,
MČR, mistrovství Středočeského kraje)
- Zajistit účast společného družstva Středočeského kraje na vybraných akcích
- Zajistit mimořádnou finanční podporu oddílu CK Příbram v roce 2019
Všechny úkoly usnesení VH 2019 se podařilo splnit.
Mistrovství Středočeského kraje bylo uspořádáno ve všech disciplínách, největší účast
závodníků mělo Mistrovství Středočeského kraje v cyklokrosu (89), dále pak Mistrovství
MTB XCO (67), Mistrovství BMX (40), Road (12) a Trial (6)

Trenéři klubů SČSC se v roce 2019 vzdělávali v rámci projektu ČSC Cycling University a
školení trenérů kat.B. Poplatky za toto vzdělávání hradil SČSC.
Pravidla pro přidělování dotací na pořádání závodů ve Středočeském kraji se podařilo nastavit
a jsou funkční. Pravidla jsou vyvěšena na webu SČSC. Všem žadatelům o dotaci, kteří splnili
pravidla bylo vyhověno. Žádost o dotaci na pořádání ČP v cyklokrosu ve Slaném pořadatel
dodal, ale fakturu nedodal, a proto dotaci nezískal. Žádost o dotaci na pořádání ČP v
cyklokrosu v Jabkenicích a Čáslavi nedodal pořadatel. Ze stejného důvodu dotaci neobdržela
Kutná Hora na pořádání ČP MTB.
V roce 2019 se pod hlavičkou Středočeského kraje zúčastnilo družstvo kadetů ZMN v Jevíčku
a družstvo juniorů mezinárodního etapového závodu juniorů Regionem Orlicka (zprávu o
těchto akcích podal Martin Řehák). Velmi úspěšné bylo též vystoupení cyklistů na LODM
(zprávu podal Martin Řehák).
Oddílu CK Příbram byla poskytnuta mimořádná dotace 20 000,- Kč, která pomohla v udržení
činnosti klubu.
2/ Zpráva o hospodaření za rok 2019
V roce 2019 nenastaly žádné mimořádné události

-

Vlastní zdroje:
Příjmy:
43 400 Kč
Výdaje:
97 322 Kč
Rozdíl:
-59 972 Kč

-

Organizace sportu a sportovních soutěží ve Stř.kraji:
Příjmy:
120 000 Kč
Výdaje:
140 000 Kč
Rozdíl:
-20 000 Kč

-

Talentovaná mládež:
Příjmy:
9 497 Kč
Výdaje:
9 497 Kč
Rozdíl:
0 Kč

-

Výkaz zisků a ztrát:
Příjmy (v tis.): 173
Výdaje (v tis.): 253
Hosp.výsledek (v tis.) : -80 (ztráta uhrazena ze zisku předchozích období)
Stav běžného účtu k 31. 12. 2019 byl 159 274,96 Kč
Stav pokladny k 31. 12. 2019 byl 2 224,00 Kč

-

Organizace neevidovala ke konci účetního období žádné závazky a pohledávky
Organizace neměla v roce 2019 žádné dotační příjmy
Účetní ztráta v roce 2019 byla způsobena především poklesem finančního příspěvku
od ČSC na vlastní činnost SČSC. Ta byla v roce 2018 Kč 150 000,00 a v roce 2019
pouze Kč 36 800,00. Ztrátu organizace kryla ziskem z předchozích let.
Provizorní rozpočet pro rok 2020 byl stanoven na 200.000,- Kč.

3/ Zpráva o činnosti svazu

Středočeský svaz cyklistiky byl i v roce 2019 jedním z největších krajských svazů v rámci
ČSC. K 25.11. 2019 bylo ve Středočeském kraji registrováno celkem 38 cyklistických oddílů
s celkem 468 vydanými licencemi ve všech cyklistických disciplínách. Proti roku 2018 je to
bohužel pokles o 10%. Nejsilnější oddíly jsou již tradičně v Kolíně, Mladé Boleslavi,
Klecanech, Příbrami a Benátkách nad Jizerou. Předseda p. Slavíček vyzval všechny oddíly k
aktivnějšímu přístupu při vydávání licencí a získávání nových členů.
Pořadatelská činnost
Oddíly registrované u SČSC jsou velmi aktivní v pořadatelské i sportovní činnosti.
Mistrovství Středočeského kraje se v roce 2019 konalo ve všech cyklistických disciplínách
mimo dráhy.
Mistrovství Středočeského kraje MTB uspořádal oddíl ADASTRA Cycling Team dne 1.5.
Mistrovství Středočeského kraje BMX uspořádal oddíl BMX Benátky nad Jizerou dne 11.5.
Mistrovství Středočeského kraje na silnici uspořádal oddíl TJ Sokol Holé Vrchy dne 18.5.
Mistrovství Středočeského kraje v trialu uspořádal oddíl MTB a Trial Mraveniště Říčany dne
2.6.
Mistrovství Středočeského kraje v cyklokrosu uspořádal oddíl Expres CZ-Tufo Team Kolín
dne 30.11. v Kolíně
K vysoké úrovni mistrovských závodů přispívají i jednotné diplomy a originální medaile.
Oddíly SČSC pořádají také vrcholné domácí podniky – ČP a mistrovství ČR mládeže i
dospělých. V roce 2019 to byly pohárové závody mládeže i dospělých na silnici (Příbram),
BMX (Benátky nad Jizerou), a cyklokrosu (Slaný, Jabkenice, Kolín, Čáslav, Mladá Boleslav).
Velké poděkování patří pořadatelům na Holých Vrších, kteří v jednom kalendářním roce
uspořádali vynikající lednové MČR a říjnu ČP. Mezi pořadatele ČP MTB se vrátila Kutná
Hora.
Ve středočeském kraji bylo v roce 2019 pořádáno více než 70 akcí od náborových, až po
vrcholné domácí podniky – MČR. Všem pořadatelům za jejich aktivitu děkujeme a žádáme o
zasílání podkladů pro zveřejnění na webu SČSC.

Všichni pořadatelé těchto závodů měli možnost požádat SČSC o dotaci na pořádání akce dle
pravidel příspěvkového programu SČSC.
4/ Zpráva o činnosti SCM Kolín
SCM Kolín – cyklistika rozvíjí svoji činnost již čtvrtým rokem. V roce 2019 se opět rozšířil
počet spolupracujících sportovních oddílů a počet sportovců zařazených v SCM. Mateřským
oddílem zůstává oddíl Expres CZ-Tufo Team Kolín (Z&S Apache Team, z.s.), který zajišťuje
fungování SCM Kolín.
Ke spolupracujícím oddílům Ivar CS - Author Team, ADASTRA Cycling Team, SC BMX
Benátky nad Jizerou a CK Příbram – Fany Gastro přibyl oddíl AŠ Mladá Boleslav (silnice,
MTB, cyklokros). Po tomto rozšíření zabezpečuje SCM Kolín péči o talentované závodníky
ve všech disciplínách rychlostní cyklistiky. Pro další roky již rozšiřování počtu
spolupracujících oddílů neplánujeme.
Rok 2019 byl velmi bohatý na cyklistické akce ve všech disciplínách. Pohárových i
mistrovských závodů se účastnili také závodníci SCM Kolín v disciplínách BMX, silnice,
MTB a cyklokros. A i v loňském roce se dokázali výrazně prosadit na stupně vítězů.
Nejúspěšnější disciplínou byla již tradičně MTB, kde se závodníkům kolínského SCM
podařilo získat na MČR celkem 27 medailí. Zúročili tak nejen celoroční práci v oddílech, ale i
společnou přípravu SCM Kolín zaměřenou právě na nejdůležitější závody roku. Dalších 13
medailí přidali závodníci na MČR v silničních disciplínách a 4 na MČR BMX. Pozadu
nezůstali ani cyklokrosaři a do medailové sbírky přispěli třemi cennými kovy. V důsledku
odchodu části členské základny z oddílu CK Příbram se letos bohužel nepodařilo navázat na
medailové pozice v dráhových disciplínách. Přesto je zisk celkem 47 medailí ze závodů MČR
rekordem v historii SCM Kolín. Závodníkům SCM Kolín se dařilo i v celkovém hodnocení
ČP MTB jak v kategoriích jednotlivců, tak i družstev. Díky systematické práci s mládeží se
dokonce podařilo středočeským klubům obsadit první dvě příčky v hodnocení klubů v ČP
MTB XCO.
Mimořádně vydařenou sezónu má za sebou kadetka Aneta Novotná (ADASTRA Cycling
Team). Tato závodnice dokázala nejen zvítězit v ČP i MČR MTB XCO, ale podařilo se jí i
získat stříbrnou medaili na ME MTB XCO. Stejně výbornou sezónu má za sebou i závodník
kategorie U14 Lukáš Kadlec (BMX Benátky nad Jizerou), který k vítězství na MČR i v ČP
přidal bronzovou medaili z ME BMX.
Těmto dvěma závodníkům se letos podařilo získat medaile i na mezinárodním poli. Nebyli
však zdaleka sami, kterým se povedlo probojovat do reprezentačních výběrů ČR. V roce 2019
se ME nebo MS zúčastnilo 23 členů SCM Kolín v disciplínách cyklokros, MTB, BMX a
premiérově i silnice.
Koncepce spolupráce mezi oddíly, předávání zkušeností, společné příprava a účast na
závodech se v SCM Kolín osvědčila a přináší výsledkové ovoce. Velkým kladem je i podpora

závodníků kategorie U23, která poskytuje talentovaným juniorským závodníkům čas na
adaptaci v kategorii dospělých.
5/ Kalendář závodů pro rok 2020
I v roce 2020 budou pořadatelé v Mladé Boleslavi, Kolíně, Příbrami, Holých Vrších,
Jabkenicích, Čáslavi a Benátkách nad Jizerou pokračovat v pořádání pohárových závodů na
silnici, BMX a cyklokrosu. Tyto závody již jsou zařazeny do celoročního kalendáře ČSC.
Mistrovství Středočeského kraje MTB již proběhlo minulý týden v Klíčanech a jednalo se
zcela jistě o nejpočetněji obsazený závod v historii (104 závodníků se Stř.kraje).
Mistrovské závody Středočeského kraje 2020:
MTB XCO – 7.6. Klíčany
BMX – 15.8. Benátky nad Jizerou
Cyklokros – 19.9. Mladá Boleslav
Silnice – zatím nepřiděleno, Ivar CS - Author Team uvažuje o kritériu na podzim
Trial - nebude
(hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se : 0 ). Návrh byl schválen.
Veřejné závody – zaslat rozpis ke schválení p. Pavlu Mišoňovi. Po schválení bude závod
zařazen do kalendáře SČSC.
6/ STK podpora závodů
VH rozhodla v pokračování udělování příspěvku pořadatelům závodů v roce 2020. Nárok na
příspěvek mají pořadatelé mistrovství Středočeského kraje ve všech disciplínách a národních
pohárových závodů ve všech disciplínách dle pravidel příspěvkového programu SČSC.
I v roce 2020 dojde k jednotnému vytvoření medailí pro všechna Mistrovství Středočeského
kraje.
7/ Různé
Paní Andrea Vesecká (BMX Benátky) seznámila účastníky VH, že se podařilo v loňské roce
úspěšně dokončit stavbu startovací rampy pro BMX a s probíhajícím participativním
projektem Středočeského kraje na osvětlení BMX dráhy v letošním roce.
Pan Martin Raufer (Velo akademie Slaný) seznámil účastníky VH s probíhajícím
participativním projektem Středočeského kraje na vybudování Bike Trailů Mayrau ve
Vinařicích.
Vzhledem pandemické situaci Covid-19 byli účastníci VH seznámeni s metodickými pokyny
pro pořadatele, který je vydáván a aktualizován ČSC podle vývoje situace.

Prezident ČSC Petr Marek a předseda SČSC Jan Slavíček poděkovali panu Miloši Fišerovi za
vzornou reprezentaci a předali mu při příležitosti životního jubilea pamětní medaili.
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