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Zápis pracovní skupina, prosinec 2017 

Uzavření sezony 2017 

Slavnostní vyhlášení proběhlo v Olomouci 25. 11. 2017. Předání trofejí a cen, poděkování 
pořadatelům a rozhodčím 2017, představení pořadatelů na rok 2018. Účast člena prezidia ČSC Petra 

Šrámka. Po akci vydána tisková zpráva se shrnutím cyklotrialové sezony, rozeslána médiím a 

sponzorům. Publikováno na webech ČSC a ÚAMK. 

Schůzka Praha, 7. 12. 2017 

Termín MČR 2018 (23.-24. 6., Praha) byl nahlášen na ČSC a UCI v září 2017. Za zády pracovní 
skupiny vyvolali jednání se svazem jezdci V. Čiháček, P. Šos a na základě jimi dodaných 

nepravdivých informací přehlásila sportovní koordinátorka svazu MČR na jiný termín (9. 6., Říčany) 

spolu s registrací závodu kategorie C1 tamtéž. K řešení této situace byla svolána schůzka s 
předsedou komise MTB panem Petrem Markem, kde se pracovní skupina důrazně ohradila proti 

postupu uvedených jezdců a požádala o nápravu. Stanovisko pracovní skupiny bylo předáno 
e-mailem p. Markovi. Jedním z výsledků schůzky bylo i dotažení “restů” z minula, například formální 

uvedení složení pracovní skupiny na webu ČSC. 

Nové webové stránky 

Květnovým odchodem jezdců Tryner, Čiháček, Šos ze skupiny nemůže pracovní skupina dále 

garantovat obsahovou náplň dosavadních webových stránek www.cyklotrial.cz, které jsou v 
soukromém vlastnictví V. Čiháčka. Přes proklamace o zachování “objektivních informací ze světa 

trialu” se zde začaly objevovat značně subjektivně laděné texty. Byla proto zaregistrována dvojice 

domén www.ceskycyklotrial.cz / www.ucitrials.cz, obě jsou registrovány na ÚAMK AMK Biketrial 
klub Olomouc. Nové oficiální webové stránky byly spuštěny od prosince. Stávající 

www.youthgames.cz zůstávají v provozu, obsahově jsou s novými úzce provázány. 

Kalendář závodů 2018 

Pracovní skupina v průběhu celého roku komunikovala s pořadateli. Přehled o tom, kdo má či nemá 

zájem pořádat soutěž v sezoně 2018 doplnily informace z dotazníků zpětné vazby. Na výzvu pro 
ostatní pořadatele, zveřejněnou na webových stránkách Youth Games a na sociálních sítích se 

žádný nový zájemce nepřihlásil. Následně byl sestaven kalendář sezony 2018 a dne 18. 12. 
zveřejněn. Bylo také požádáno o zápis pražského závodu MČR do kalendáře UCI v kategorii C1. 

Vyúčtování dotací a zpráva pro sponzory 

Na seriál Youth Games byla před rokem prostřednictvím ÚAMK AMK Biketrial klubu Olomouc podána 
žádost o dotaci MŠMT v rámci programu X. “Sportovní akce pro veřejnost”. Po peripetiích 

provázejících ministerské dotace v letošním roce bylo žádosti částečně vyhověno, dotace byla 
použita na část nákladů spojených se závody YG a soustředění v Domašově (tedy akce otevřené 

veřejnosti). Nyní bylo provedeno vyúčtování a odeslání této dotace. Byla rovněž sestavena 
“Závěrečná zpráva o reklamním plnění” pro Lesy ČR a také odeslána na příslušná místa. 

Ročenka 2017 

Stejně jako v loňském roce bude vydána Ročenka sezony 2017 - jednak nás k tomu zavazuje 
sponzorská smlouva s Lesy ČR, jednak je Ročenka výbornou přílohou k jednáním s partnery. 

Sestavení má na starosti Radek Janka, do tisku by měla jít v první polovině ledna 2018. 

http://www.cyklotrial.cz./
http://www.ceskycyklotrial.cz/
http://www.ucitrials.cz/
http://www.youthgames.cz/
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Žádost o schůzku ze strany klubu Mraveniště 

Dne 21. 12. došla mailem žádost o společné jednání od V. Čiháčka a dalších jezdců sdružených 

kolem klubu Mraveniště. Navržené termíny 4. 1. nebo 11. 1. nejsou akceptovatelné z důvodů 
nepřítomnosti některých členů skupiny. Vzhledem k požadované účasti předsedy komise MTB P. 

Marka je nutné zkoordinovat společný termín, pověřen byl Roman Chvojka, vzhledem k vánočním 
svátkům se domluva termínu odkládá na leden. Ke dni zápisu již termín domluven na 12. 2. 

Vyúčtování a rozpočet 

Bylo sestaveno vyúčtování příjmů a výdajů sezony 2017 a rozpočet na sezonu 2018. Výdaje 2017 
byly (mimo reprezentační výjezd - MS Čína) 301 tisíc, na rok 2018 jsou plánované výdaje 520 tisíc 

(mimo repre. MS). 
 

Úkoly na nejbližší období (leden, únor) 

 Dokončení a tisk Ročenky 
 Rozeslání spolu s poděkováním sponzorům 2017 

 Rozeslání žádostí o podporu na rok 2018 
 Úpravy pravidel cyklotrialu pro sezonu 2018 (podle změn v UCI pravidlech) 

 Seznam nominačních závodů a nominační kritéria 2018 
 Schůzka Mraveniště - domluvit termín, konkretizovat témata 

 Oslovení nových rozhodčích 

 
 

Zapsal Radek Janka, leden 2018 


