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ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA 

Název: 

Vznik a vývoj české profesionální cyklistiky po roce 1989 

Cíle práce: 

Cílem diplomové práce bylo zjistit a popsat vývoj československé, posléze české, 

profesionální cyklistiky (se zaměřením na cyklistiku silniční) v prostředí převratných 

politických, společenských, ekonomických a legislativních změn probíhajících na našem 

území po roce 1989. V souvislosti s hlavním cílem práce je nezbytné zabývat se vývojem 

cyklistiky jako takové, její organizace a okrajově prací Českého svazu cyklistiky. 

Metoda: 

Ke zjištění potřebných informací pro vypracování této diplomové práce jsem využil postup 

kvalitativního výzkumu. Uskutečnil jsem rozbor dostupných materiálů, dobových 

cyklistických časopisů a internetových zdrojů, pokračoval jsem rozhovory dle návodu 

s čelními představiteli českých profesionálních týmů a organizátorů závodů a dalšími osobami 

činnými v české cyklistice. Získané informace jsem doplňoval údaji z neformálních 

rozhovorů s funkcionáři, pamětníky a dalšími, kteří se v dané době pohybovali v prostředí 

cyklistiky.  

Výsledky:  

V popisovaném období došlo k přerodu špičkového státem podporovaného amatérského 

sportovního odvětví ve sport profesionální. Tento přerod si však vyžádal řadu obětí a 

profesionální cyklistika u nás odpovídá svou velikostí celkové ekonomické rozvinutosti 

našeho státu a výrazně nižší popularitě silniční cyklistiky v porovnání s koncem let 

osmdesátých. 

Klíčová slova:  
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Mezinárodní cyklistická unie (Union Cycliste International) - UCI 

Český svaz cyklistiky - ČSC

 
 



 

SUMMARY AND KEY WORDS 

Title of Thesis: 

Foundation and development of Czech Professional cycling after 1989 

Aim of the thesis: 

Aim of this thesis was to find out and describe main characteristics of development of 

Czechoslovakian, later Czech, professional cycling (mainly road cycling) in period of 

revolutionary political social economic and legislative changes that happened in our country 

after year 1989. In context of main aim is necessary to consider overall development in sport 

of cycling, its organisation and marginally the work of Czech cycling federation. 

Research methods: 

I have used qualitative research methods, analysis of documents, cycling magazines from that 

period and internet resources. After that instructed interviews with prominent Czech sport 

directors, race organisers and others were done. Obtained data were completed from informal 

interviews with cycling officials and contemporaries. 

Results: 

Top state supported amateur sport evolved in professional sport in tracking period. 

Contemporary situation of Czech cycling matches overall economic situation in Czech 

Republic and lower popularity of cycling than that in 1980’s what is the price paid for this 

evolution. 
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Úvod: 

Ve své práci jsem se rozhodl zabývat cyklistikou, jedním z tradičních sportovních 

odvětví, které má také v českých zemích bohatou tradici. Konkrétně mě zaujala 

problematika profesionální cyklistiky, do jisté míry tajemný svět, oblast zajímavá 

z mnoha úhlů pohledu. Zaměřil jsem se na její vývoj na našem území po roce 1989, 

protože do té doby u nás oficiálně neexistovala. 

Profesionální cyklistika hrála vždy dominantní roli na západ od našich hranic, zatímco 

na našem území se sportovalo pouze amatérsky. Přepokládám, že takto jednoznačné 

vymezení neodpovídá skutečné situaci před rokem 1989 na našem území, přesto věřím, 

že pokus o popsání procesu sbližování obou cyklistických světů, bude zajímavým a 

přínosným. 

Jelikož profesionální sport byl v socialistických státech zapovězen, je možné 

předpokládat, že po pádu socialismu došlo k jeho rozvoji. Kladl jsem si otázku, zda 

tomu tak v oblasti cyklistiky skutečně bylo, jak dynamický tento rozvoj byl, jestli je 

možné vypozorovat určité souvislosti s všeobecným ekonomickým a společenským 

vývojem v tomto časovém období (roky 1990-2010) nebo nějaké jiné typické znaky 

tohoto vývoje. Okrajově jsem se zabýval také činností Českého svazu cyklistiky, střešní 

organizace zodpovědné za cyklistiku u nás, neboť ta by dle svých stanov měla rozvoji 

cyklistického sportu přispívat. 

Vývojem profesionálního sportu v bývalých státech východního bloku se do dnešní 

doby mnoho autorů nezabývalo. Objevil jsem v podstatě jen dvě studie profesora A.V. 

Pochinkina (Moskevská státní akademie tělesné kultury, Malakhovka), který se v nich 

zabýval profesionálním komerčním sportem v Rusku a transformací organizačně 

právních forem profesionálních sportovních klubů v Rusku.  

U domácích autorů jsem práci na obdobné téma neobjevil. 

Vlastní práci jsem se rozhodl pro přehlednost rozdělit do tří vzájemně souvisejících 

logických celků, kterým však dominuje hlavní téma práce. 

Všeobecný vývoj cyklistického sportu 

Profesionální cyklistika 

Český svaz cyklistiky 
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1 Teoretická východiska 

V této diplomové práci se budu zabývat vývojem profesionální silniční cyklistiky, tedy 

vývojem určité oblasti jedné sportovní disciplíny. 

1.1 Sport 

Na začátku jsem si položil otázku: co to vlastně sport je? Většina z nás si pod tímto 

pojmem něco představí, přesto by málokdo dokázal pojem sport přesně definovat. 

Rada Evropy považuje za sport „veškeré formy tělesné aktivity, které, provozovány 

příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a 

duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na 

všech úrovních.“ (Bílá kniha o sportu, www.msmt.cz, duben 2010) 

Další, poněkud užší, pohled na sport nabízejí severoameričtí autoři, podle kterých je 

sport institucionalizovaná soutěžní činnost vyžadující značné fyzické nasazení nebo 

využití relativně komplexních fyzických dovedností účastníka, který je motivován 

vnitřními a vnějšími odměnami. (Coakley, 2007) 

Jinými slovy se sport řídí pravidly, obsahuje soutěžení a tělesnou činnost, a účast v něm 

může být motivována jak vlastním prožitkem, touhou být v dobré fyzické kondici tak 

také získáním obdivu diváků a společenského postavení nebo hmotné odměny. 

Není sporu o tom, že sport se stal v průběhu dvacátého století průmyslovým odvětvím, 

jehož růst patří k největším na světě a nedílnou součástí tohoto odvětví se stal také 

profesionální sport. 

1.2 Profesionální sport 

Tento fenomén je zajímavý nejen v praxi, kdy se profesionální sport stal zábavou pro 

diváky a obživou pro sportovce, ale poskytuje řadu otázek, které se staly předmětem 

zájmu nejrůznějších vědních disciplin zabývajících se sportem. V následujícím textu 

jsou prezentovány tyto jednotlivé přístupy na základě dostupných literárních pramenů. 

Za naprosto nejjednodušší a také velice výstižnou považuji definici britského autora 

Francise C. Kewa, který ve své stati Professional Fell-Running in Northern Britain 

(klasický Highland sport, běh do vrchu a zpět) uvedené ve sborníku Sport in Space and 
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Time (1995) – uvádí, že za tzv. „open“ neboli profesionální sport je možné považovat 

disciplínu, na kterou je možné sázet, a ve které cena pro vítěze dosahuje 

několikanásobku běžného měsíčního příjmu. Nicméně je zřejmé, že profesionální sport 

je mnohem komplikovanějším a složitějším jevem, k jehož objasnění směřuje 

následující text. 

1.2.1 Historický aspekt 

Nejprve bych se však rád vrhl proti proudu času a podíval se na problematiku 

sportování za peníze z dějepisného úhlu pohledu. 

Abychom objevili prvopočátky sportování, které přinášelo peníze a doživotní zajištění, 

musíme se vrátit do starověkého Řecka, kde získal sport kolem roku 400 př.n.l. téměř 

stejný společenský statut, jakým oplývá v dnešní době. Sport přitahoval do hledišť masy 

diváků a vysoké výhry pro vítěze vedly k faktickému konci amatérského sportování. 

Podle četných poznámek z doby Platóna, přineslo vítězství na Olympijských hrách 

jedinci ekvivalent téměř půl milionu dolarů. Navíc vítěz obdržel další odměny v podobě 

jídla, bydlení, daňové výjimky a osvobození od vojenské služby. (Verhoogt, 2002) 

Od doby pádu starověkého Říma byl sport na dlouhou dobu zapomenut. Až v době 

průmyslové revoluce nastal čas na znovunalezení krásy pohybu lidského těla při sportu. 

Novodobý sport a stejně tak jeho rozdělení na amatérský a profesionální pocházejí 

z Velké Británie devatenáctého století. Zde hrály významnou roli anglické veřejné 

školy, na kterých vznikla pravidla kolektivních sportů, jako jsou: fotbal, kriket, ale také 

pro mnohé trochu překvapivě hokej. Tyto školy se hrdě hlásily k antickým ideálům a 

věřily ve sport jako důležitý výchovný prostředek. Vše se odehrávalo v duchu 

okřídleného hesla: mens sana in corpore sano. (V zdravém těle, zdravý duch). Účast 

tehdy znamenala více než vítězství. Společnost očekávala od mladých gentlemanů 

všestrannost, ne nejlepší výkon v každé disciplíně. Třídní předsudky posílily odmítavý 

postoj k zaměřování se na jedinou disciplínu. Profesionální sportovec byl staven na 

úroveň opovrhovaného živnostníka, a neměl právo se poměřovat s gentlemanem. Tato 

povýšenost se projevila také v dalším předsudku. Všestranně nadaný gentleman pozdní 

Viktoriánské doby, zaměří-li se na určitý sport, v něm dosáhne lepších výsledků než 

kdokoli jiný. Jako odstrašující příklad této domýšlivosti nám poslouží tragický pokus o 

dosažení Jižního pólu Robertem Falconem Scottem a jeho týmem, který odmítl rady 

psovodů a jehož členové neměli dostatek pokory osvojit si lyžařskou techniku, což také 

přispělo k tomu, že za svou domýšlivost zaplatili nejvyšší daň. 
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Je tedy zřejmé, že pokud by profesionální týmy pravidelně porážely týmy gentlemanů, 

mohlo by dojít k porušení iluze jejich nadřazenosti, a to si rozhodně tato společenská 

skupina nepřála (British Council, 2003). 

Tato vysoce postavená skupina lidí pak vytvářela profesionálnímu sportu pověst 

nečistého unfair soutěžení, ve kterém jde jen a jen o vítězství. 

Za pojmem profesionalismus se dnes skrývá více významů. V době počátků 

olympijského hnutí se, jak již bylo řečeno, všeobecně přijímalo anglické rozdělení 

sportu na amatérský, zpočátku zejména školský sport, a profesionální (patronátní sport), 

přinášející účastníkům materiální požitky a zajištění živobytí. Přestože Pierre de 

Coubertin nebyl tomuto rozdělení nakloněn, jak dokumentují následující prohlášení, 

přesto nebyl start profesionálních sportovců na OH umožněn dříve než v roce 1988 

(Calgary, Soul). 

Pierre de Coubertin ve svých Pamětech: „Osobně se mohu přiznat, že jsem pro otázku 

amatérismu nikdy nezahořel.“ Po jisté době přišel i s ostřejšími vyjádřeními: „Je to 

sportovní duch, který mě zajímá a ne úcta k tomu směšně anglickému pojetí, které 

dovoluje jen milionářům, aby mohli provozovat sport, aniž by překroutili zastaralé 

dogma“ (in Dovalil, 2004). 

Od této doby urazil sport řádný kus cesty. Prodělal mnoho změn v rámci vícero procesů. 

S nástupem 20. století si sport začal znovu získávat postavení podobné tomu, jaké měl 

v době Antiky. Další technologický pokrok, doprovázený vývojem společenským, 

ekonomickým a politickým ovlivnil rozvoj sportu v minulém století. Sportovní aktivity 

se postupně vyvinuly v celosvětový business přinášející zábavu, zisky a zaměstnání. 

Sport se také stal význačnou společenskou institucí a úspěch v některé z disciplín začal 

být vysoce ceněný.  

Sport býval hrou. Stal se obchodem, zdrojem příjmů. Téměř nepředstavitelné množství 

peněz koluje v žilách obra profesionálního sportu. Roste počet sportem vytvořených 

milionářů, smlouvy na televizní práva představují ohromné bohatství. Sponzoři sportu 

mají značné rozpočty na podporu týmů i jednotlivých sportovců. V průběhu 

devadesátých let narost rozpočet sponzorských smluv téměř čtyřikrát na 2,4 miliardy 

euro. Lze však s jistotou tvrdit, že počáteční impuls masivnímu rozvoji profesionálního 

sportu nedaly prostředky soukromých firem. Většina států sport podporovala nebo stále 

podporuje z rozličných důvodů, jakou jsou společenská soudržnost a národní 

sebedůvěra, které mohou být podpořeny sportovními úspěchy. Medaile a tituly hrály 

významnou úlohu v bývalých komunistických zemích, stejně jako v soudobých 
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společnostech. Počty získaných olympijských medailí se staly ukazatelem úspěšnosti 

státní politiky sportu. Sport se stal významným nástrojem politických programů a celá 

řada států dělá, co může, aby vytvořila podmínky nakloněné zisku cenných kovů. 

Buduje infrastrukturu (sportoviště, sportovní laboratoře) a nabízí štědrou finanční 

podporu a odměny (Verhoogt, 2002). 

1.2.2 Aspekt managementu 

Jak již bylo, řečeno moderní sport se začal rozvíjet s nástupem průmyslové revoluce a 

s ním souvisejícím rozvojem telekomunikačních technologií.  Ve sportu se pozvolna 

začaly uplatňovat dvě výrazné tendence: komercionalizace a profesionalizace. 

Hromadně sledovaný sport postupně začal nahrazovat místní slavnosti a náboženské 

svátky, dříve tak typické. Počet diváků na nejdůležitějších fotbalových zápasech vzrost 

z několika tisíc v polovině devatenáctého století na více než sto tisíc na počátku století 

dvacátého. Rozvoj sportovišť a rostoucí prostor věnovaný sportovním kláním 

v novinách a časopisech předznamenával převratné změny. Sport přestal být 

lehkovážnou činností provozovanou ve volném čase. Pro někoho se stal profesí. 

Zejména novinový průmysl začal sport komerčně využívat. Deníky začaly pořádat 

vlastní soutěže (například deník l´Equipe pořádal Tour de France), aby měly vlastní 

zprávy.  

Většina sportovních odvětví, která byla profesionalizovaná, má samozřejmě také 

amatérské soutěže, ve kterých účastnická základna vysoce převyšuje tu profesionální. 

Profesionální sport je občas vnímán, jako něco, co je v rozporu se základní myšlenkou 

sportu, účast v soutěži, pro soutěž samotnou a pro její opravdový prožitek, spíš než jako 

způsob obživy. Také z tohoto důvodu byl rozvoj profesionálního sportu v mnoha 

odvětvích brzděn (MIAH, 1998).  

Přesto nebylo možné vývoj sportu směrem profesionalizace a komercionalizace zastavit. 

Na následujících schématech představených doktorem Johnem Beechem z Coventry 

University na přednášce o současných tématech sportovního managementu v rámci 2nd 

Kufstein Winter School jsou znázorněny dvě etapy jeho modelu vývoje sportů. Tyto 

etapy prodělala v průběhu dvacátého století drtivá většina kolektivních profesionálních 

sportů. První z nich se zabývá zprofesionalizovaným obdobím. Schéma jasně ukazuje 

finanční toky, které v této etapě probíhaly. Po zformování klubů a ligové soutěže došlo 

k profesionalizaci sportu díky dostatečnému zájmu diváků, platících vstupné, a vůli 

majitelů dotovat svůj klub, se stal sport pro sportovce povoláním. Organizátory soutěží 
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sport v této fázi začal také živit a ti tak mohli nabídnout divákům ještě lepší služby než 

doposud. 

 
       Schéma 1. Dr.J.Beech, Kufstein Winter School, Únor 2010 

S přechodem do další fáze se celé schéma výrazně komplikuje. Sport se dostává do 

médií, objevují se sponzoři, agenti sportovců a také vnější investoři. Finanční toky se 

stávají nepřehlednými. Sport slouží k praní špinavých peněz, okázalé prezentaci 

některých majitelů klubů, kteří ani v nejmenším nenahlížejí na vlastnictví sportovního 

klubu jako na investici a své kluby dotují značnými finančními obnosy. 

 
       Schéma 2. Dr.J.Beech, Kufstein Winter School, Únor 2010 

11 
 



Objem peněz každoročně kolující v tomto mechanismu se mnohonásobně navýšil, což 

se však projevilo zejména na výplatních páskách sportovců. Kluby svým majitelům, 

přestože by měly, přílišné zisky nepřinášejí.  

1.2.3 Ekonomický aspekt 

Stejně jako ve většině ostatních oblastí, tak také v ekonomické teorii, se první vědecká 

bádání odehrávají za Atlantickým oceánem ve Spojených státech amerických, případně 

v Kanadě, kde je na výzkum věnováno výrazně více prostředků než u nás nebo jinde  

vEvropě. Přestože je v obou státech sport organizován výrazně rozdílným způsobem než 

v Evropě, považuji následující text obsažený v nepublikované studii A. Miaha za 

zajímavý a relevantní pro svou práci. 

Pojem profesionalismus úzce souvisí s pojmem ekonomické teorie – kapitalismus. Stejně 

jako ve výrobním procesu, tak také v profesionálním sportu, vzniká vztah mezi vlastníky 

a zaměstnanci. Teoretici národního hospodářství zabývající se sportem a 

volnočasovými aktivitami, inspirovaní marxistickou ekonomickou teorií, si kladou 

následující otázky a hledají na ně odpovědi: Jak jsou sport a volnočasové aktivity 

organizovány v době kapitalismu? Komu plynou zisky ze sportovního průmyslu? Má 

profesionální sportovec stejná práva jako ostatní zaměstnanci? 

Zajímavé srovnání přináší studie Roba Beamishe (in Miah 1998), ve které se věnuje 

srovnání profesionálního sportu v USA a Kanadě s ostatními kapitalistickými sektory 

jejich hospodářství. Skutečný pojem profesionální sport přináší otázku vztahu 

zaměstnance a zaměstnavatele. Jak Beamishův empirický výzkum ukázal, téměř 

monopolní postavení vlastníků klubů jim dovoluje nejen propouštět a najímat hráče, ale 

do značné míry také určovat dobu trvání sezóny, počet exhibičních vystoupení, data a 

délky tréninkových soustředění a složení posezóních zápasů. Zdá se tedy, že v určitých 

ohledech jsou na tom profesionální sportovci dokonce hůře než běžní zaměstnanci. 

V profesionálních sportech, na rozdíl od sportů amatérských a kolejních (zde nejsou 

sportovci placeni jen formálně, neboť za vzdělání by jinak platili), dostávají sportovci 

za své výkony finanční odměny. Zatímco muži profesionálně sportují již velmi dlouhou 

dobu, ženám byla tato možnost dána teprve nedávno. Rozvoj profesionálního sportu byl 

umožněn rozvojem masmédií a nárůstem množství volného času. Lidé začali trávit svůj 

čas v hledištích sportovních klání a týmům tak přinesli vysoké příjmy. Tím byl umožněn 

další rozvoj sportu jako zaměstnání, neboť se mohlo zapojit více sportovců, kteří díky 
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dostatku prostředků získali možnost rozvoje potřebných schopností a dovedností. Díky 

rozvoji profesionalismu následně popularita sportu ještě narostla (MIAH, 1998). 

Stefane Késenne uvádí v předmluvě své knihy pohled ekonomů na odlišení 

profesionálního a rekreačního („amatérského“) sportu. To spočívá v odpovědi na 

otázky, kdo je spotřebitelem, producentem a základním článkem „výroby“. Zatímco u 

profesionálního sportu se spotřebitelem bezpochyby stává divák, tedy platící pasivní 

účastník, producenty se stávají sportovní kluby a pořadatelé soutěží, kteří zaměstnávají 

hráče, jejichž prací se tak stává sport. Ve sportu amatérském je zákazníkem hráč, 

sportovec, který platí klubu za členství a možnost účastnit se sportovních klání. 

Neale (in Késenne 2007) vyzdvihuje nejvýznamnější ekonomický rozdíl mezi 

průmyslem týmových sportů a ostatními průmyslovými odvětvími. Nazývá ho obrácený 

sdružený produkt. Jedná se o „výrobu“ jediného produktu (sportovního klání), ke které 

je třeba více „výrobních podniků“ (týmů). Je-li produktem celá liga případně 

mistrovství, týmů je zapotřebí několik. V cyklistice, zejména té silniční, se více týmů 

účastní každého závodu.  

1.2.4 Sociologický aspekt 

Pohled sociologů na profesionální sport byl rozvinut Grantem Jarviem a Josephem 

Maguirem (1994) v knize Sport and Leisure in Social Thought. V několika málo 

pasážích věnovaných profesionálnímu sportu je soustředěna pozornost zejména na 

zápory, které peníze do sportu jako potenciálně tvůrčího a smysluplného prostředku 

rozvoje jedince přinesly. Ze svobodné radost přinášející činnosti se stal sport činností 

řízenou kontrolovanou. Výsledkem je odcizení jednotlivců, profesionálů, od jejich 

sportu. 

Coakley (2007) se zabývá celou řadou otázek spojených s profesionálním, 

komercializovaným sportem. Vymezuje například pět společenský a ekonomických 

podmínek přispívajících k rozvoji a prosperitě profesionálních sportů. 

Za prvé převažují v tržních ekonomikách, v kterých jsou hmotné odměny vysoce 

ceněny. 

Za druhé vzniká většinou v oblastech s velkou hustotou osídlení, protože vyžaduje 

velký počet případných diváků. 

Za třetí je luxusem a může tedy prospívat jen ve společnostech s dostatečnou životní 

úrovní. 
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Za čtvrté vyžadují velké množství peněz na vytvoření a údržbu potřebné 

infrastruktury. 

Za páté se jim zpravidla daří v kulturách s životním stylem založeném na spotřebě, ve 

kterých materiální statky zvyšují společenské postavení. 

Přístupy autorů v předchozích podkapitolách se často prolínají a není jednoduché 

vymezit oblast, do které spadají. Následující podkapitola tímto problémem netrpí. 

Zabývá se postavením profesionálního sportovce v právním systému České Republiky. 

1.2.5 Právní aspekt 

V novinovém článku „Právo a profesionalismus ve sportu“ napsaném JUDr. Karlem 

Zuskou v roce 2008 hodnotícím tehdejší situaci profesionálního sportování v České 

Republice z hlediska tehdejšího právního řádu (dle mých informací se situace 

nezměnila) a možného budoucího vývoje stojí následující. Cituji: 

Současná právní úprava považuje profesionálního sportovce bez výjimky za osobu 

samostatně výdělečně činnou (a to výslovně např. v předpisech upravujících oblast 

sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění), byť k výkonu této činnosti není 

zapotřebí jakékoli zákonné licence, živnostenského oprávnění apod. Sportovec je tak 

nadán právní možností prodávat svou sportovní činnost (a mnohdy současně s tím i tzv. 

osobnostní práva k reklamním účelům) pořadateli určitého sportovního podniku či 

soutěže  nebo sportovnímu klubu. Tomu pak odpovídá obsah běžně používaných tzv. 

profesionálních smluv (resp. smluv o výkonu sportovní činnosti), které jsou 

konstruovány na bázi nepojmenované smlouvy podle § 51 občanského zákoníku. 

V individuálních sportovních odvětvích, v nichž sportovec vystupuje vlastním jménem, 

tato koncepce nečiní žádných větších obtíží. Problém však nastává ve sportech 

kolektivních, kde hráč reprezentuje většinou určitý tým (potažmo klub) a vystupuje jeho 

jménem; klub hráče vyplácí, zajišťuje mu oblečení, stravu, dopravuje ho na místa utkání 

a poskytuje mu celou řadu dalších sjednaných plnění, která jsou posléze zohledňována 

v hráčem samostatně podávaných daňových přiznáních.  Hráč za to klubu v ideálním 

případě odvádí profesionální sportovní výkon a dává mu možnost využít své osoby též 

k reklamním účelům, a to zejména vůči sponzorům, kteří klub financují. Pokud byly 

profesionální sportovní kluby občanskými sdruženími (tedy neziskovými organizacemi) 

podle zákona o sdružování občanů, nebylo postavení sportovců v těchto klubech tolik 

paradoxní, jako v situaci, kdy do hry vstoupily kluby v podobě obchodních společností, 
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v řadě případů akciových. Zřetelnost účetnictví auditované akciové společnosti a jasná 

pravidla jejich obchodního fungování, právní odpovědnost statutárních orgánů apod., 

to všechno jsou aspekty, pro něž jsou obchodní společnosti ve sportu vítaným prvkem. 

Občanskoprávní pojetí vztahu profesionálního sportovce však zaznamenává trhliny. Je-

li předmětem podnikání obchodní společnosti sportovní a reklamní činnost, potom podle 

platné právní úpravy zaměstnanosti je takový klub povinen svoji činnost realizovat 

především prostřednictvím zaměstnaneckých, tedy pracovněprávních vztahů. Vztah 

sportovce a klubu je navíc fakticky více závislým vztahem zaměstnavatele a zaměstnance 

než vztahem odběratele a dodavatele či samostatně postaveného „svobodného“ 

sportovce. I odměna sportovce má z převážné části charakter „pravidelné výplaty“. Vše 

by tedy naznačovalo, že by sportovec měl být považován za zaměstnance, a to i ve 

smyslu právním, jak je tomu v některých jiných zemích.  Kámen úrazu však spočívá 

v tom, že postavit profesionální smlouvu coby smlouvu pracovní na bázi zákoníku práce 

je zcela nemožné. Již jen možnost sjednat smlouvu na dobu určitou maximálně na 2 

roky, a to nejvýše jednou, pohřbívá jakoukoli naději možné aplikace zákoníku práce. A 

co teprve nemožnost omezení hráče ve výpovědi smlouvy bez jakéhokoli odstupného? 

V článku jsou poté dále navržena dvě možná řešení. Prvním z nich je, také zvažované, 

rozvolnění pracovněprávních vztahů směrem k odstranění překážek pro vytvoření 

možnosti zaměstnávat sportovce. 

Druhou variantou by pak bylo vyjmutí oblasti profesionálního sportu z rámce zákoníku 

práce vytvořením speciálního zákona (zákon o sportu), zahrnujícího celou oblast sportu 

včetně sportu profesionálního. 

Bohužel však ani jedna z v tomto článku zmíněných možností nebude v nejbližší době 

využita a tak z právního hlediska zůstane v ČR profesionální sport přinejmenším 

komplikovanou oblastí. 

1.3 Cyklistika 

1.3.1 Vývoj závodního kola 

1.3.1.1 Drezína 

Dvanáctého července 1817 se Karl Friedrich Christian Drais von Sauerbronn, 

inspektor vodních cest a lesů ve službách bádenského velkovévodství, poprvé hrdě 

postavil na silnici spojující Mannheim a Schwetzinger se svým nepřehlédnutelným 
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strojem zkonstruovaným jím samým díky nápaditosti, kterou byl obdařen (Durry, 2000).  

Tehdy se ještě nejednalo o kolo v dnešní podobě. Hlavní rozdíl spočíval ve způsobu 

pohybu, neboť Drais se odrážel nohama od země. Draisův vynález si sice získal jistou 

oblibu, avšak zůstal více méně raritou. 

1.3.1.2 Velocipéd 

Vše se změnilo v březnu 1861, kdy Pierre Michaux, zámečník a kolář podnikající poblíž 

Champs-Elysées, podpořen nápadem vlastního syna Ernesta, připevnil trnože po obou 

stranách předního náboje staré drezíny, která mu byla svěřena k opravě. Do pohybu 

uvedl trnože pomocí kotouče na broušení nožů, čímž de fakto vytvořil první pedály. To 

znamenalo úplnou revoluci, jezdec se již nemusel odrážet od země. Tento prototyp je 

považován za přímého předchůdce bicyklu (Durry, 2000). Na našem území byl 

Michauxův vynález pojmenován poněkud výmluvně – kostitřas. 

V následujících deseti letech se pak zejména v Paříži, ale také ve francouzských 

regionech, objevilo na 80 producentů kol. Cyklistika se stala nedílnou součástí doby 

strojů – rozvoje průmyslu. 

1.3.1.3 Kohoutovka 

Touha po navýšení rychlosti vedla k zavádění nejrůznějších novinek. Jednou z nich bylo 

zvětšování průměru předního kola, v našich končinách byl pak tento model nazván 

podle jeho výrobce, smíchovského továrníka Jana Kohouta, „kohoutovka“. 

V roce 1870 propukla Prusko-francká válka. Druhé císařství se zhroutilo a s ním celý 

francouzský průmysl. Britové se řádně chopili příležitosti opanovat trh výroby bicyklů, 

zejména v Coventry, kraji s bohatou sportovní tradicí, začali budovat první trvalé dráhy 

se škvárovým nebo cihlovým povrchem. Diváci měli k dispozici tribuny a sázeli na 

výsledky (Durry, 2000). 

1.3.1.4 Bicykl 

Za kanálem La Manche byl pak také udělán poslední krok ve vývoji kola, do podoby 

v jaké ho známe dnes. 

Od roku 1885 pak byly tyto akrobatické stroje (myšleno kohoutovky) nahrazovány 

„bezpečníky“, bicykly o stejné velikosti kol poháněných pomocí řetězu. Jako první přišel 

s tímto nápadem John Kemp Starley, kterého zaučil ve výrobě kol strýc, James Starley, 

zakladatel společnosti Rover. 
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1.3.2 První závody 

Není pochyb, že první závody se odehrály mnohem dříve, než je všeobecně uznáváno. 

Existuje záznam o závodu z roku 1829 z Mnichova k hradu Nymphenburg. Vítězem se 

stal jistý Mr de N, který zdolal trasu dlouhou 4,5 kilometru vedoucí do mírného kopce 

za třicet jedna a půl minuty na své světle hnědé drezíně rychlostí nižší deseti kilometrů 

za hodinu. Odměnou za jeho výkon mu byla ozdobná vlajka s podobiznou bavorského 

vévody a dvacet stříbrných tolarů. Závody se však nestaly zcela běžnými dříve než 

v roce 1868. 

Za datum skutečného zrodu cyklistiky jako sportu, je označován sedmý listopad 1869, 

kdy byl uspořádán první velký závod mezi dvěma sídly, Paris-Rouen. Cenou pro vítěze, 

Angličana Jamese Moora, byl rovný tisíc franků věnovaný výrobcem velocipédů firmou 

Olivier Brothers‘ Compagnie Parisienne (Durry, 2000). (str.50,52) 

1.3.3 Disciplíny 

Závodní cyklistika se velmi brzy, ještě v devatenáctém století, rozdělila do dvou velmi 

odlišných forem. Závody na krátké vzdálenosti, od sprintu do pěti kilometrů, byly 

konány na speciálně vytvořených závodních drahách, odtud pak označení dráhová 

cyklistika. Druhou tváří cyklistiky se poté staly závody na silnici, zpočátku konané 

zpravidla mezi dvěma sídli se vzdáleností přesahující 50 kilometrů. 

Od doby zrodu cyklistického sportu uplynulo téměř sto padesát let, a přestože je 

cyklistika považována spíše za konzervativní prodělala struktura i počet jejích disciplín 

v tomto období značný rozvoj. 

UCI dnes rozpoznává vedle klasických také následující formy cyklistiky. Rodinu 

olympijských sportů rozšířila nejdříve disciplína cross-country na horských kolech a 

v Pekingu také BMX. V zimním období jsou pořádány závody v cyklokrosu a sálové 

cyklistice. K úplnému vyjmenování nám schází zmínit ještě trial a cykloturismus 

(Durry, 2000). (str.34) 

1.3.4 Organizace mezinárodní cyklistiky 

1.3.4.1 Před založením UCI 

Na konci devatenáctého století, krátce před zformováním Mezinárodního Olympijského 

výboru (1894), docházelo k pozvolnému formování prvních mezinárodních sportovních 
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federací, Mezinárodní gymnastická federace (1881), Mezinárodní federace veslařských 

asociací (1892) a cyklistika nezůstávala příliš pozadu. 

Mezinárodní cyklistická asociace, jediný předchůdce UCI, byla založena zástupci 

britské, americké, francouzské, belgické, švýcarské, německé a italské národní 

cyklistické federace v roce 1892 a ihned se ujala organizace prvního mistrovství světa 

konaného v pouze v dráhových disciplínách v roce 1893 v Chicagu ve Spojených 

státech amerických. Cyklistika i přes poněkud vágní přístup k otázce amatérizmu měla 

zajištěno místo na programu prvních olympijských her (Durry, 2000). (str.40) 

1.3.4.2 Zrod UCI 

Rozhodovací pravomoci Mezinárodní cyklistické asociace byly od jejího založení pevně 

v držení jejího generálního sekretáře, anglického gentlemana Henry Sturmyho. 

Nespokojenost zástupců ostatních národních federací, konkrétně italské, belgické, 

švýcarské, spojených států amerických a dvou francouzských, s výsledky jednání a 

celkovým směřováním cyklistiky vedla po kongresu MCA čtrnáctého dubna 1900 

v Paříži, ještě téhož dne k vystoupení zmíněných národních federací z MCA a založení 

Union Cycliste International, čímž začala éra moderní cyklistiky (Durry, 2000). (str.44, 

116) 

1.3.4.3 Amatérismus a profesionalismus v cyklistice 

Jak již bylo řečeno, otázka profesionalismu a amatérismu se v cyklistice objevuje téměř 

od jejích počátků. Cyklistika byla sportem komercializovaným, profesionálním. Jak 

dokládá také následující výrok ze Zlaté knihy cyklistiky a údaje o finančních odměnách 

vítězů závodů.  

Komercionalizace, která je ostatně od samého počátku průvodním jevem světové 

cyklistiky, komplikovala… (Durry, 2000) (str.13) 

 Zároveň však byla sportem olympijským, tedy amatérským. Již na prvních hrách byla 

cyklistice prokázána čest patřit do rodiny olympijských sportů. Tehdy převládala 

v programu cyklistika dráhová, silniční byla zastoupena pouze závodem na 87 km. Jak 

se můžeme dočíst ve Zlaté knize cyklistiky, závodníci byli rozřazeni dokonce do třech 

kategorií. V amatérské měly ceny podobu ocenění, profesionální závodníci se utkávali o 

peníze, a tak zvaní nezávislí se účastnili závodů obou kategorií. 
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Právě nejednoznačné postavení UCI k otázce amatérismu a profesionalismu bylo na 

vině jediného vypuštění cyklistiky z programu OH v roce 1904 v Saint Louis. Na 

žádných dalších hrách se podobná situace neopakovala. 

V průběhu let se amatérská cyklistika dočkala nejméně jednoho prvenství. V roce 1921 

v Kodani uspořádala UCI první mistrovství světa v silniční cyklistice a to právě pro 

amatéry. Profesionálové si na stejný závod museli šest let počkat. Dočkali se v roce 

1927 v Nürburgringu a od té doby se konala mistrovství světa obou kategorií vždy na 

stejném místě. Fakt, že UCI byla společně s mezinárodní fotbalovou asociací (FIFA) 

jako jediná organizace zodpovědná za obě formy cyklistiky, způsoboval již od roku 

1920 řadu konfliktů mezi ní a zástupci MOV. Celý spor vyvrcholil v roce 1964 

ultimátem MOV oběma zmíněným federacím k vytvoření samostatných mezinárodních 

federací zodpovědných za amatérský a profesionální sport. UCI se tak na podzim téhož 

roku stala koordinační jednotkou zodpovědnou za dvě oddělené a zcela nezávislé 

federace: Mezinárodní federaci amatérských cyklistů (FIAC) a Mezinárodní federaci 

cyklistiky profesionálů (FICP). Tím se naprosto změnila pozice cyklistiky a jejích 

federací v MOV. Došlo k jejímu upevnění a UCI, lépe řečeno FIAC již neměla žádný 

zájem na zmírňování pravidel týkajících se účasti profesionálů na OH. 

Celá situace se začínala pomalu měnit začátkem devadesátých let, kdy se do čela UCI 

po sedmiletém řízení FICP dostal Holanďan Hein Verbbruggen. MOV povolil na hrách 

v roce 1988 účast profesionálních sportovců a bylo tedy na UCI, aby se nastalé situaci 

přizpůsobila. Nejprve došlo k zavedení světového žebříčku, který neodvratně ovlivnil 

výběr týmů. Následně došlo k vytvoření seriálu světového poháru zahrnujícího 

nejdůležitější jednorázové závody. V roce 1993 nastal čas opětovného sloučení FICP a 

FIAC. Změny se nevyhnuly ani mistrovstvím světa (Durry, 2000). (str.58,68,76,120) 

Poslední oddělené MS v silničních disciplínách se odehrávalo v předolympijském roce 

1995 v kolumbijské Duitamě.   

Olympijská aréna v Atlantě 1996 poprvé v historii zažila střet nejslavnějších jmen 

cyklistického sportu. Zlatou medaili v časovce si vysloužil Miguel Indurain, zatímco 

silniční závod pro sebe získal Švýcar Pascal Richard.  

Historií samou pro sebe můžeme označit Tour de France, přesto bych do této kapitoly 

zařadil jeden milník z minulosti tohoto legendárního závodu. V roce 1962 se odehrála 

revoluce. Na ‚Staré dámě‘ poprvé v historii startovaly namísto národních týmů týmy 

sponzorované velkými firmami (profesionální celky). Tento model pak začal ve světě 
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profesionální cyklistiky převládat a v podstatě znamenal změnu silniční cyklistiky 

z individuálního sportu na sport týmový, řízený sportovními řediteli. 

1.3.5 Medializace silniční cyklistiky 

Významnou roli v rozvoji profesionální silniční cyklistiky, vzhledem k absenci příjmů 

ze vstupného, sehrávala její medializace a s ní spojená prezentace sponzorů, zpočátku 

zejména výrobců kol. Již od počátku svého rozvoje byla cyklistika spojena 

s nejrůznějšími periodiky: l’Auto, La Gazzeta dello Sport a další, která si podporou či 

organizací závodů zajišťovala vlastní čerstvé zprávy. 

Zrod televize znamenal pro rozvoj závodní cyklistiky po vynálezu kola asi nejvíce. Přes 

řadu zejména technických překážek spojených s prezentováním cyklistiky v televizi, 

problematické bylo zejména zajištění pohyblivosti kamer, se její záběry objevily poprvé 

v roce 1952 v podobě filmu o Tour de France. Poté se stalo běžným denní obrazové 

zpravodajství z průběhu etap Tour de France. S velice rychlým rozvojem televizní 

techniky však netrvalo až tak dlouho a cyklistika se dočkala prvního souvislého živého 

televizního přenosu. Stalo se tak v roce 1959 ze závodu Francouzského národního 

kritéria odehrávajícího se pro usnadnění přenosu na okruhu motoristického sportu 

v Monthléry. Svou budoucí mediální velikost začala Tour de France ukazovat v roce 

1963, od kterého dochází k živým přenosům posledních dvaceti kilometrů každé etapy. 

V současné době není výjimkou několikahodinový maraton přímého přenosu 

profesionálních závodů, pořadatelé využívají k prezentaci internet, živé online přenosy 

již nejsou ničím neobvyklým (Tour of California 2009, Tour Down Under 2010). 

1.3.6 Cyklistické profese 

K zajištění chodu kolotoče profesionálního pelotonu vznikla v průběhu let celá řada 

nezbytných povolání. K jejich výkonu se zájemce musí bezpodmínečně registrovat u 

UCI. Licence jsou rozděleny do několika kategorií (UCI, 2009): 

- závodník, 

- vodič, 

- personál týmu: manažer, týmový manažer, trenér, doktor, zdravotník, pečovatel, 

mechanik, řidič a jakákoliv jiná funkce specifikovaná na licenci, 
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- funkcionář: správce, komisař, klasifikátor pro sport handicapovaných, 

časoměřič, hlasatel, race radio operátor a jakákoliv jiná funkce specifikovaná na 

licenci, 

- organizátor: pořadatel správce a jakákoliv jiná funkce specifikovaná na licenci. 

Vykonavatelé těchto profesí se podílejí na organizaci a fungování systému profesionální 

cyklistiky, jak je popsána v následujících kapitolách. 

1.3.7 Kategorizace silniční cyklistiky (závody a týmy) 

Závody tvořící již řadu let kostru světového kalendáře začaly psát svou historii většinou 

ještě do konce devatenáctého století. Řadíme sem zejména tzv. klasické závody: Liege-

Bastogne-Liege, Paris-Roubaix, Paris-Tours, Giro di Lombardia, Milano-San Remo, 

Flèche Vallone, Ronde van Vlaanderen a další. Jen o málo později vzniká první ze tří 

„Grand tours“ a dnes třetí nejsledovanější sportovní událost světa – Tour de France 

(1903). 

Vítězové jednotlivých závodů se stávali hrdiny, přesto však dlouhou dobu silniční 

cyklistice něco chybělo, stabilní téma, o kterém by mohly novináři informovat 

v průběhu celé závodní sezóny. Stal se jím žebříček úspěšnosti závodníků. 

První celoroční soutěž profesionálních cyklistů na silnici vznikla v roce 1947 na popud 

zakladatele Tour de France Henriho Desgrange, ředitele časopisu l’Auto a jeho 

italského kolegy, ředitele italského sportovního listu La Gazzeta dello sport, Emilia 

Colomba. 

Na tuto tradici později navazují další, soukromými společnostmi, vyhlašované soutěže. 

Pro nás je však důležité, že tato tradice dala popud ke vzniku cyklistického světového 

poháru profesionálů, jehož první ročník byl uspořádán v roce 1989 a poslední v roce 

2004. Čítal nejvíce dvanáct jednorázových závodů a individuální časovku v roce 1990, a 

přestože valná většina závodů se odehrávala v kontinentální Evropě, zavítal také do 

Kanady, Japonska a Velké Británie. 

Od roku 1989 byl UCI nejen vyhlášen první ročník SP profesionálů na silnici, ale dalo 

by se říci, že pomalu začínal proces výrazných změn, které světová cyklistika až do 

současnosti prodělala. Jak již bylo výše uvedeno, od roku 1993 odpovídá opět UCI za 

cyklistiku amatérskou i profesionální a o dva roky později se uspořádáním posledního 

MS amatérů loučí s amatérskou kategorií jako takovou, když zavádí jednotnou kategorie 

Elite a o několik let později kategorii Under 23. Toto sloučení si však vyžaduje 
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výraznou změnu v odlišení úrovní jednotlivých závodů a týmů. Proces kategorizace se 

ve sledovaném období odehrával v několika vlnách, které z dostupných materiálů popíši 

v následujících podkapitolách. 

1.3.7.1 Kategorizace silniční cyklistiky od roku 1996 

Od roku 1996 řadí UCI všechny rozpoznávané závody do závodních kalendářů: 

světového, kontinentálních (společně tvoří mezinárodní kalendář), národních, a rozlišuje 

následující závodní týmy: Trade týmy první a druhé kategorie, národní výběry, klubové 

a jiné týmy, a regionální výběry. 

Nejprve se pokusím objasnit rozdělení týmů a základní pravidla jejich fungování. Trade 

týmy (dále TT) jsou registrovány u UCI kvůli možnosti účasti v závodech pro ně 

určených. TT se skládá ze všech zaměstnaných jezdců, samotného zaměstnavatele, 

sponzorů a všech smluvně vázaných stran a sponzorů plnících u týmu jakoukoliv 

funkci. TT je označen jedinečným nezaměnitelným jménem a je řádně registrován u 

UCI. Všechny TT jsou na základě výsledků deseti v předcházejícím roce nejlépe 

postavených jezdců (pro aktuální rok, možnost nákupu jezdce s dostatkem bodů) 

rozděleny do první (TT/1, nejlepších 22 TT) a druhé kategorie (TT/2). Z dalších 

pravidel bych zmínil jen několik zvláštností světa profesionální cyklistiky. Jeden TT 

smí mít maximálně dva hlavní sponzory (osoby, firmy, právní subjekty přispívající na 

chod TT), pokud ani jeden z nich není označen za zaměstnavatele, pak smí být 

zaměstnavatelem pouze právnická osoba, jejíž příjmy pocházejí výhradně z reklamní 

činnosti. Název TT je výhradně odvozen od názvu společnosti nebo značky jednoho 

nebo dvou hlavních partnerů. TT musí být označen národností a mít členství v příslušné 

národní federaci. TT každoročně předkládá předepsané dokumenty ke kontrole 

příslušnou národní federací vybrané auditorské společnosti. Každý TT skládá při 

registraci u národní federace bankovní záruku ve výši tří hrubých měsíčních platů všech 

jezdců a ostatních zaměstnanců. TT/I se sestává nejméně z šestnácti jezdců, zatímco pro 

TT/II je minimální počet jezdců stanoven na deset, přičemž v obou kategoriích musí být 

čtyřicet procent jezdců národnosti země, ve které je TT registrován. Pro „malé země“ 

s nedostatkem kvalitních závodníků platí výjimka. Minimální plat jezdců nesmí být 

nižší než minimální mzda ve státě registrace nebo mzda obvyklá pro zaměstnání na plný 

úvazek. 
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Pro potřeby této práce považuji za relevantní zmínit již jen národní týmy, výběry jezdců 

jedné národnosti nominované k danému závodu příslušnou národní federací, a týmy 

jiné, složené ze závodníků různých klubových týmů registrované u příslušné národní 

federace před začátkem aktuálního roku za účelem reprezentovat na závodech 

v zahraničí. 

Jak již bylo zmíněno, kalendář závodů se skládá z mezinárodního a národních 

kalendářů. Zabývat se budeme pouze mezinárodním kalendářem, který se skládá ze 

světového kalendáře a kalendářů kontinentálních. 

Světový kalendář tvoří Mistrovství světa a jednou za čtyři roky Olympijské hry. Účastní 

se jich národní týmy nominované dle zvláštních pravidel. Dále do světového kalendáře 

spadaly závody Světového poháru (účast TT dána zvláštními pravidly) a Major tours 

(Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta a Espana; účast TT na pozvání organizátora). 

Kontinentální kalendář pak sestával z kontinentálních mistrovství (účast dána zvláštními 

pravidly) a z jednorázových (1.x) a etapových (2.x) závodů následujících kategorií: 

- Třída 1 (1.1+2.1) účastní se TT/I a TT/II na pozvání 

- Třída 2 (1.2+2.2) účastní se TT/I a TT/II na pozvání dle vůle organizátora 

nejvíce 20% jiných subjektů a/nebo mix týmů 

- Třída 3 (1.3+2.3) účastní se TT/I a TT/II na pozvání dle vůle organizátora 

nejvíce 30% jiných subjektů a/nebo mix týmů 

- Třída 4 (1.4+2.4) účastní se TT/I a TT/II na pozvání dle vůle organizátora 

nejvíce 50% jiných subjektů a/nebo mix týmů 

- Třída 5 (1.5+2.5) účastní se jiné subjekty a/nebo mix týmy dle vůle organizátora 

nejvíce 50% TT (ne více než 30% TT/I), pro zařazení do kontinuálního 

kalendáře musí být předem potvrzena účast nejméně 5 zahraničních týmů 

- Třídy 6-11 jsou určeny pro jiné subjekty kategorie Elite; U23; Juniory; Ženy-

elite; Ženy-juniorky; Masters (ženy i muže starší 30 let se zvláštní licencí), pro 

zařazení do kontinuálního kalendáře musí být předem potvrzena účast nejméně 5 

zahraničních týmů 

Jistou zvláštností zmíněnou v pravidlech pro rok 1996 přežívající dodnes, avšak nepříliš 

často využívanou, jsou individuální závody, kterých se účastní výhradně jednotlivci. 

Tyto závody musí být registrovány jen v národním kalendáři a zajímavostí je povinnost 

vypsat ceny pro účastníky v minimální hodnotě osmi tisíc švýcarských franků. 
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Organizátoři závodů mezinárodního kalendáře musí při jejich registraci uvést finanční 

podmínky stanovené pro účastníky. Jedná se o uvedení cen, prémií a úhradu nákladů 

spojených s cestováním a ubytováním. Minimální výše cen pro danou kategorii závodu 

může být stanovena představiteli UCI. (UCI, 1996) 

Přestože výše popsaný systém kategorizace týmů a závodů byl poměrně propracovaný, 

přestal odpovídat potřebám dynamicky se rozvíjejícího cyklistického sportu čelícího 

přívalu jezdců a v této době také profesionálních týmů z východní Evropy. Také proto 

dochází v roce 1999 k úpravě některých pravidel. 

1.3.7.2 Kategorizace silniční cyklistiky mezi roky 2000 až 2004 

Změny zavedené pro rok 2000 se týkají jak rozdělení závodů, tak také rozdělení týmů a 

jejich účasti na závodech. 

V dělení týmů zůstává zachováno označení Trade tým avšak dochází k zavedení 

sportovních tříd týmů - Groupe Sportife, označujících úroveň týmů. Označení TT/I je 

tedy shodné s označením GS/I. Další novinkou je omezení počtu týmů TT/I na třicet a 

tím zajištění větší šance jejich účasti na „Major tours“, které se každé účastní okolo 

dvaceti týmů. Navíc je zaveden pojem Top team označující každý z deseti nejvýše 

postavených týmů světového žebříčku. Dochází také k vylepšení postavení TT/II 

(GS/II) vyzdvižením jejich sportovní úrovně, neboť je zavedena ještě kategorie týmů 

GS/III(TT/III), které jsou považovány za profesionální celky, ale nejsou kladeny takové 

požadavky na jejich sportovní úroveň ani finanční zabezpečení. 

Mezinárodní kalendář se i nadále skládá z kalendáře světového a kalendářů 

kontinentálních. Také základní označení jednorázových (1.x) a etapových (2.x) závodů 

zůstává zachováno.  

Pro muže profesionály účastnící se silničních závodů se mezinárodní kalendář skládá z 

následujících závodů světového kalendáře: Světový pohár, MS a OH (národní týmy), a 

Gira, Tour a Vuelty. 

Kontinentální kalendáře pak doznávají změn v kategorizaci jednorázových závodů: 

- vytvořením kategorie závodů Hors Categorie (mimo kategorie) 1.HC, jejichž 

počet je omezen na pět závodů ročně, 

- omezením počtu závodů s označením 1.1 na patnáct za rok, 

- zrušením kategorie 1.4, 
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- zavedením kategorie 1.6. 

Kategorie etapových závodů zůstávají zachovány 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5. 
(UCI Cycling Regulations; Road Races; § 2.10.009) 

Vzhledem k novému rozdělení týmů se výrazně mění pravidla účasti na závodech: 

- SP, 1.HC, 1.1 a 2.1 - Top Týmy a pozvané GS/I a GS/II), 

- 1.2 a 2.2 – pozvané GS/II, mix GS/I+II a GS/I (max. 75%), národní týmy a 

GS/III (max. 20%), 

- 1.3 a 2.3 – max 60% GS/I až 30% GS/III a NT, navíc regionální výběry, 

- 1.5 a 2.4 – GS/III a klubové týmy, GS/I z pořádající země, mix týmy 

(GS/I,GS/II ,I+II, max 50%), 

- 1.6 a 2.5 jen pro GS/III a klubové týmy. 
(UCI Cycling Regulations; Road Races; S.3ff) 

1.3.7.3 Kategorizace silniční cyklistiky po zavedení UCI ProTour 

Zatím poslední převratné organizační změny se ve světové profesionální cyklistice 

odehrávají od konce roku 2004, kdy se UCI rozhodla ještě výraznějším způsobem 

odlišit jednotlivé kategorie týmů a pro ně určených závodů. Došlo k ještě většímu 

zpřísnění požadavků na špičkové týmy, za to jim byla nabídnuta garance startu na všech 

nejprestižnějších závodech roku. UCI ProTour je živoucím organismem, který se 

neustále vyvíjí, přesto lze říci, že od jejího zavedení zůstávají základní principy beze 

změn. 

1.3.7.3.1 UCI ProTour 

Veškeré licence související s činností v rámci UCI ProTour jsou udělovány na čtyři 

roky, jejich platnost může být však z různých důvodů zkrácena. Registrace je spojena 

s poplatkem, jehož výše není uveřejňována. Pro potřeby této práce se jedná o licence 

ProTour závodů a týmů pojmenovaných UCI ProTeam. Počet závodů je omezen na 

třicet za rok, přičemž v jednom státě může být pořádáno nejvíce 5 podniků. V jednom 

roce nesmí být uděleno více než dvacet licencí UCI ProTeam a při jejich přidělování by 

mělo být zohledněno geografické umístění týmů. Počet jezdců UCI ProTeamu se může 

pohybovat v rozmezí dvacet tři, až dvacet osm není-li v týmu žádný „neoprofi“ (jezdec 

s první profesionální smlouvou v první a druhé kategorii) nebo až třicet angažuje-li tým 

dva a více nováčků. Dále musí tým zaměstnávat nejméně dva manažery a osm dalších 
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zaměstnanců na plný úvazek po dobu celého roku. Na platy veškerého personálu skládá 

tým bankovní záruky. Základní plat jezdce stanoví pravidla na 26.700€ za rok v případě 

nováčka a 33.000€ u ostatních jezdců. Tým musí být pojištěn proti všem škodám, které 

mohou jeho činností vzniknout. Dopodrobna rozepisují pravidla také podmínky účasti 

na závodech: minimální startovné příslušející týmu a úhrady nákladů spojených 

s transportem a ubytováním. Jako důkaz boje proti dopingu a čistoty cyklistiky zavedla 

UCI v roce 2008 pro týmy, které se chtějí účastnit závodů ProTour tzv. „biologické 

pasy“ zaznamenávající výsledky veškerých dopingových kontrol (krve i moči) a 

dlouhodobý krevní a hormonální obraz. Náklady spojené s jejich vedením jsou plně 

v režiji jednotlivých týmů. 
(UCI Regulations, Road Races, 2.15.001-206; Joint Agreements Art.10) 

1.3.7.3.2 Kontinentální toury 

Pro zpřehlednění kategorizace ostatních závodů a celosvětový rozvoj silniční cyklistiky 

zavedla UCI evropskou, americkou, asijskou, oceánskou a africkou tour. Evropská tour 

má vzhledem k rozvinutosti cyklistiky v Evropě výsadní postavení. 

Účastnit se závodů kontinentálních tour mohou následující celky: 

- UCI proffesional continental, 

- UCI continental, 

- reprezentační, 

- regionální, 

- mix (tým startující v jednotných dresech složený z jezdců různých týmů 

neúčastnících se, přesto oprávněných k účasti v závodě) 

- klubové. 

ProConti týmy nahrazují v hierarchii týmy TT/II. Nemají takovou prestiž jako UCI 

ProTeamy, přesto požívají jistých privilegií, ale také povinností. Mají při splnění 

určitých podmínek právo žádat o divokou kartu pro start v závodech ProTour, na 

ostatních závodech musí obdržet minimální startovné 3.300€ a další. Také ProConti 

teamy platí registrační poplatek 12.000€ (v plné výši pro rok 2010 a poplatek za 

zařazení do programu „divoká karta“), počet jezdců je stanoven na šestnáct, až dvacet 

pět, tým musí zaměstnávat dva manažery a tři další pracovníky na plný úvazek po celý 

rok. Základní plat závodníků nesmí být nižší než 23.000€ ročně u neoprofi a 27.500€ u 
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ostatních. Tým skládá před začátkem každé sezóny bankovní záruky. Tým musí být 

pojištěn. 

Poslední kategorií dnes rozpoznávaných profesionálních celků je UCI continental team. 

Conti team tvoří osm, až šestnáct jezdců přičemž většina z nich musí být mladší 

osmadvaceti let. O udělení statusu profesionálního týmu rozhoduje příslušná národní 

federace (dle národnosti většiny jezdců), u které má Conti tým povinnost se registrovat. 

Registrační poplatek v plné výši činní 4.500€ (pro rok 2010). Národní federace smí 

registrovat nejvýše patnáct celků. Také CT musí být neomezeně celosvětově pojištěn na 

civilní odpovědnost, léčebných výloh jezdců, náhradě škody při trvalých následcích a 

repatriaci. CT skládá u národní federace bankovní záruku v minimální výši 20.000€ 

platnou nejméně 15 měsíců. Jezdci mají nárok na mzdu ve výši jednoho ze tří 

navržených minim: minimální mzdy v dané zemi, minima stanoveného národní 

federací, minima smluvně domluveného s organizací zastupující jezdce v dané zemi. 
(UCI Regulations, Road Races, 2.16.001-061; Joint Agreements Art.10) 

 

1.3.7.3.3 Mezinárodní kalendář a účast na závodech 

Reorganizaci neunikl v roce 2005 ani mezinárodní kalendář. Došlo k vyčlenění závodů 

určených výhradně pro reprezentační výběry řídící se zvláštními pravidly: OH, MS, 

kontinentálních mistrovství a regionálních her. 

Světový kalendář se skládá ze všech UCI ProTour závodů a pro „Major tours“ v roce 

2008 vytvořené kategorii Historical. Před tímto rokem byly součástí UCI ProTour. 

Pravidla účasti jsou oproti předchozím obdobím nastavena jasně a garantují účast UCI 

ProTeamům na všech UCI ProTour závodech a jedné z „Major tours“. 

ProConti týmy zařazené do programů „biologický pas“ a „divoká karta“ se mohou 

ucházet o účast ve všech závodech světového kalendáře. Pro závody UCI ProTour 

označené za strategické pro rozvoj cyklistiky může být uděleno právo startu místnímu 

reprezentačnímu družstvu. 

Europe Tour je mezi ostatními tourami výjimečná. Nejen že se skládá z výrazně 

největšího počtu závodů, které mají většinou již dlouhou tradici, ale obsahuje také 

výrazně vyšší počet jednorázových závodů než toury ostatních kontinentů a mnohem 

vyšší počet závodů vyšších kategorií. 

Jak jsou závody kontinentálních tour kategorizovány? Základní rozdělení na závody 

jednorázové a etapové včetně označení zůstává zachováno. 
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- 1.HC a 2.HC: nejprestižnější podniky, celkem 33 v roce 2010 součástí evropské, 

asijské a americké tour, účastní se UCI ProTeams (Evropská Tour max. 80%, 

ostatní 50%), UCI ProConti,a UCI Conti a reprezentace příslušné země 

- 1.1 a 2.1: účastní se UCI ProTeams (max.50%), UCI ProConti a UCI Conti a 

reprezentační týmy 

- 1.2 a 2.2: účastní se UCI ProConti z příslušné země, UCI Conti, reprezentační a 

klubové týmy, a regionální výběry 

- Ncup 1.2 a 2.2: účastní se reprezentační a mix týmy 

- 1.2 U23 a 2.2 U23: vypsané jen pro jezdce kategorie U23, účastní se UCI 

ProConti z příslušné země, UCI Conti, reprezentační, klubové a mix týmy, a 

regionální výběry 

(UCI Regulations, Road Races, 2.1.005 a 2.15.154, www.ucieuropetour.com) 

1.3.8 Česká cyklistika 

Po zmapování vývoje organizace světové silniční cyklistiky a rozhodujících momentů 

v rozvoji její profesionální odnože jsem je ještě pokusil v krátkosti shrnout počátky a 

rozvoj cyklistiky na našem území. Jak dokládají následující řádky, závodní cyklistika u 

nás má bohatou tradici. 

První závod na našem území se uskutečnil v Brně patnáctého Srpna 1869. Což je dříve 

než se závody staly v Evropě běžnými. 

V roce 1881 vznikl český Klub velocipedistů Smíchov. Následující léta jsou obdobím 

bouřlivého rozvoje cyklistiky, takže již koncem roku 1883 se začalo jednat o ustavení 

prvního českého sportovního svazu České ústřední jednoty velocipedistů. Ustavující 

schůze se sešla sedmadvacátého dubna 1884 (Kössl, 2004). 

Naše cyklistika se pyšní uspořádáním vůbec prvního národního mistrovství v silničním 

závodě, které bylo uspořádáno v roce 1887. 

Některé dodnes významné závody začaly psát svou historii již v době první republiky. 

Například tehdy silniční maraton Praha - Karlovy Vary - Praha, jehož první ročník 

uspořádali cyklisté pražské sparty již v roce 1921. Významné etapové závody nespatřily 

světlo světa dříve než v době socialismu, přesto některé, zejména Závod Míru (1948) 

získaly světový věhlas. Poslední mezinárodně známý etapový závod, jehož tradice byla 

založena v době Československa a trvá dodnes, Okolo Slovenska, poznal svého prvního 
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vítěze již v roce 1954 a byl stejně jako závod Bohemia Tour (1974) součástí světového 

poháru amatérů (Bakalář, 1984).  

Náš národní svaz pořádal v roce 1981 v Praze Mistrovství světa v silničních 

disciplínách, na kterém obsadilo naše reprezentační družstvo třetí místo v týmové 

časovce amatérů na 100 kilometrů, a také vůbec první silniční Mistrovství Evropy 

v roce 1995 v Trutnově. Vladimír Holeček, předseda revizní a kontrolní komise ČSC, 

dlouhá léta předsedal evropské cyklistické federaci a byl viceprezidentem UCI, kde i 

nadále požívá statut čestného viceprezidenta. 

Naši reprezentanti zaznamenali v amatérském pelotonu celou řadu mezinárodních 

úspěchů v rychlostních disciplínách (dráha a silnice) zejména v týmových závodech, 

včetně olympijských bronzových medailí ve stíhacím závodě družstev na dráze a 

silniční týmové časovce na 100 km v Moskvě 1980, druhého místa v týmové časovce na 

100 km v roce 1985, a titulu mistrů světa ve stíhacím závodě družstev v Mexiku o rok 

později. Některým úspěšným reprezentantům z této éry se otevřely dveře do světa 

profesionální cyklistiky. Jiří Škoda působil v Itálii, Milan Jurčo ve Francii (dvakrát se 

účastnil Tour de France), Theodor Černý spolu s Martinem Pencem ve vlastním týmu 

v SRN. 

1.4 Formální organizace 

Tato práce se okrajově zabývá také vývojem Českého svazu cyklistiky, a v teoretické 

části byly zmíněny také další formální organizace, proto se v následujících řádcích 

s využitím literárních zdrojů pokusím objasnit jejich podstatu. 

Ze sociologického úhlu pohledu, je svaz organizací. Organizace je instituce, vzniknuvší 

organizováním, za účelem organizovat. Hovoříme-li o organizování, o čem že to vlastně 

mluvíme? Organizování je činnost směřující k co nejefektivnějšímu dosažení cíle při 

využití veškerých dostupných zdrojů – kapitálu a práce. Organizovat můžeme svůj 

život, práci, čas, mnohem zajímavější se však organizování stává v souvislosti s činností 

skupin. A zde se dostáváme zpět k organizacím. Slepičková (2007) doplňuje definici 

organizování o další charakteristiky: Záměrem organizování je, aby skupina dosáhla 

toho, čeho chce dosáhnout, nebo čeho chce dosáhnout ten, popřípadě ti, kteří mají ve 

skupině hlavní a zásadní vliv. Snahou je uspořádat co nejlépe vše, co je pro 

organizování k dispozici, tedy zdroje, a to tak, aby úsilí skupiny vytvořilo požadovaný 

výsledek, aby dosáhlo stanoveného cíle, a to co nejúčinnějším způsobem. 
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Prakticky veškerá lidská činnost již od počátku naší existence byla prováděna více 

jedinci – jejich spoluprací. Tato skutečnost vyplynula zřejmě z asi nejtypičtější lidské 

vlastnosti – lenosti. Každý je obdařen k vykonávání jiných úkolů, někomu to pálí, jiný 

disponuje božskou silou a další je neuvěřitelně zručný, i ten který umí „jen“ detailně 

dodržet postup najde v naší společnosti uplatnění, a svou prací přispěje k jednoduššímu 

zajištění potřeb sebe i ostatních. Čím je to dáno? K dosažení určitého cíle vede cesta 

přes splnění dílčích úkolů, jejich roztříděním, zorganizováním a zvolením vhodného 

plnitele, dojde k vytvoření ideálního postupu a splnění původního cíle. 
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2 Cíle a úkoly práce 

Za cíl této práce považuji zmapování vývoje a aktuální situace v profesionální cyklistice 

na našem území v době převratných ekonomický, společenských a politických změn 

probíhajících od roku 1989. Profesionální silniční cyklistika zejména pak Tour de 

France, třetí nejsledovanější sportovní událost světa, jsou do značné míry tajemným a 

uzavřeným světem. Otázky dopingu, ale také financování nejsou prezentovány vždy 

zcela otevřeně. O to více přitažlivým toto téma shledávám. Navíc vezmeme-li v úvahu 

úspěšnost československé amatérské cyklistiky a fakt, že Závod Míru byl bezesporu 

největším etapovým závodem východního bloku, celkovou popularitu tohoto sportu u 

nás v době socialismu, měla naše cyklistika na co navazovat. Úkolem této práce je 

zjistit, zda a jakým způsobem se velká očekávání podařilo naplnit. 

Dílčí cíle vedoucí k úspěšnému zpracování tohoto tématu bych vymezil takto: 

- popsat vývoj cyklistiky ve sledovaném období na našem území, 

- z dostupných zdrojů vyhodnotit stav profesionální cyklistiky na našem území ve 

sledovaném období, 

- pokusit se vymezit období se společnými znaky a posoudit jejich provázanost 

s celkovým vývojem našeho státu, 

- popsat zásadní změny, které ve sledovaném období prodělal Český svaz 

cyklistiky. 

Po určení dílčích cílů je nutné si stanovit jednotlivé úkoly vedoucí k jejich dosažení: 

1) zpracovat metodologickou část, 

2) provést výzkum, analýzu,  

3) provést rozhovory se zástupci profesionální cyklistiky, 

4) zapracovat výsledky rozhovorů se zástupci profesionální cyklistiky 

5) zhodnotit výsledky výzkumu a diskutovat související problémy. 
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3 Metodologie 

Nejvhodnější cestou k dosažení stanovených cílů práce jsem vyhodnotil kombinaci 

různých metod kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum je jakýkoliv výzkum, 

kterého se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace. 

Strauss a Corbinová (in Hendl, 1997). 

Kombinujeme-li metody kvalitativního a někdy také kvantitativního výzkumu, užíváme 

tzv. triangulaci, která se používá především jako strategie pro ověření výsledků studie. 

Postupně se těžiště jejího využití přeneslo k obohacení a k doplnění poznatků a 

k překonání mezí jedné metody výzkumu (Hendl, 1997).  

Rozhovor podle návodu, analýzu dokumentů a neformální rozhovor jsem se rozhodl 

využít a kombinovat při vypracování úkolu. 

3.1 Rozhovor podle návodu 

Rozhovor podle návodu umožňuje tazateli probrat všechna důležitá témata související 

se studovanou problematikou. Podle Hendla má tazatel volnost ve způsobu a pořadí 

získání informací osvětlujících problematiku. Návod k rozhovoru umožňuje provést 

rozhovory s několika lidmi více strukturovaně a ulehčuje jejich srovnání. Návod 

k rozhovoru pomáhá udržet zaměření rozhovoru a zároveň dovoluje informantovi 

uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti (1997). 

3.2 Analýza materiálů v chronologické posloupnosti 

Metoda Hendlem nazvaná analýza dokumentů, zařazená mezi metody kvalitativně 

imperativní analýzy. Využívá se v případech, ve kterých nejsou informace získatelné 

pozorováním, dotazováním ani pomocí měření. Za dokumenty mi posloužily textové 

materiály (1997). 

3.3 Neformální rozhovor 

Umožňuje kladení otázek v spontánně a přirozeně v kontextu vývoje rozhovoru. Jeho 

hlavní přednost spočívá v možnosti individuálního pojetí každého jednoho rozhovoru. 

Komunikace se tak stává hlubší, bezprostřednější a je umožněno podrobné rozebrání 

konkrétní problematiky. (Hendl, 1997). 
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Při získávání odpovědí na stanovené otázky jsem postupoval následujícím způsobem: 

1) Z dostupných zdrojů (internet, specializovaná periodika) jsem si vytvořil jisté 

povědomí a vytipoval osoby vhodné k rozhovorům 

2) Vypracoval jsem strukturovaný rozhovor a seznam respondentů 

3) Absolvoval jsem rozhovory (bohužel, ne všichni respondenti měli čas) a doplnil 

seznam respondentů o další jména a údaje z neformálních rozhovorů 

4) Zanalyzoval jsem odpovědi respondentů 

5) Doplnil jsem je dostupnými daty o závodech a týmech ve sledovaném období 
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4 Výsledková část 

Od konce roku 1989, ve kterém se tehdy ještě československá společnost rozhodla 

vypořádat s komunistickým režimem, dochází ve všech sférách společenského života 

k převratným změnám. Získali jsme možnost chodit ke svobodným volbám, svobodně 

podnikat, svobodně se vyjadřovat, ale také se sdružovat. Získání všech těchto práv 

ovlivnilo bezpochyby také sportovní prostředí. Navíc v roce 1993, relativně krátce po 

této zásadní změně, dochází k rozdělení České a Slovenské federativní republiky na dva 

samostatné státy – Českou a Slovenskou republiku, což ovlivnilo nejen organizaci 

sportovního prostředí, ale bezpochyby také financování sportu a došlo k výraznému 

zmenšení marketingově využitelného trhu. 

V následující analýze rozebereme vývoj jedné v dobách socialismu velice úspěšné a 

podporované sportovní disciplíny. Rychlostní cyklistika, skládající se ze dvou 

olympijských odvětví, cyklistiky dráhové a silniční, patřila nejen kvůli Závodu Míru ke 

chloubám československého sportu. Jakým způsobem se státem řízené a podporované 

sportovní odvětví, které navíc bylo na západ od našich hranic vždy doménou 

profesionálů, vypořádalo s nástrahami ekonomické transformace a postupným 

sbližováním až sloučením svých amatérských a profesionálních větví, jsou otázky, na 

které jsem hledal odpovědi v rozhovorech s experty i ve všech dostupných zdrojích 

(specializované časopisy, oficiální dokumenty, statistiky, internet). Profesionální 

cyklistika u nás si musela najít svou cestu v souladu s předpisy UCI a tvořícím se 

právním systémem mladé demokracie. 

Překvapivě si na našem území profesionální cyklistické týmy na rozdíl od fotbalu nebo 

ledního hokeje vystačí většinou se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který 

umožňuje po splnění základních podmínek vytvářet občanská sdružení. Jedinou 

výjimkou byla již v roce 1992 Jiřím Ženíškem založená Cyklistika s.r.o. Valná většina 

sportovců i funkcionářů je pak vedena jako osoby samostatně výdělečně činné, dle 

Obchodního zákoníku, č.513/1991 Sb. Právní rámec fungování byl, tedy i přes jisté 

pozdější změny nastaven již krátce po změně politického režimu. Jak již bylo popsáno 

v teoretické části, poměrně výrazně se ve sledovaném období měnila pravidla 

organizace profesionální cyklistiky, zásadní změny proběhly v letech 1996 a 2004, 

částečné pak téměř každoročně, avšak za zmínku stojí ještě rok 1999. 
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Výrazný vliv na fungování celého prostředí cyklistiky měl ekonomický vývoj v naší 

zemi. Privatizace státních podniků, které podporovaly již v době socialismu cyklistiku 

zřízením vlastních týmů (ZVVZ Milevsko, ČSAD Tábor, Škoda Mladá Boleslav,…), 

znamenala, že tyto podniky začaly hodnotit efektivitu využití takto vynaložených 

prostředků, která byla v řadě případů přinejmenším zpochybnitelná. Všeobecně začaly 

pak podniky sledovat na volném trhu více své obchodní zájmy. Řada z nich také 

zanikla. Jako veškeré výdaje podnikatelských subjektů, tak o to více výdaje na podporu 

sportu, pak ovlivňoval vývoj hospodářského cyklu a s ním spojená očekávání 

podnikatelských subjektů (finanční a ekonomická krize v roce 1997 a obdobná situace 

v roce 2009, stejně jako předchozí výrazné ekonomické růsty). 

Restrukturalizace státního rozpočtu a tím také ministerstev obrany a vnitra, měly 

ohromný vliv na fungování jejich resortních sportovních center (dříve Středisek 

vrcholového sportu), která mají na starosti podporu olympijských sportů a tím také 

cyklistiky. Zejména v souvislosti s jejich fungováním ovlivnil profesionální cyklistiku u 

nás zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ze dne 28. února 2001 (www.msmt.cz, 

březen 2010). 

Fungování profesionální cyklistiky bylo od jejích počátků spojeno s výrobci kol. 

Nejinak tomu bylo také na našem území. Přestože zejména počátkem devadesátých let 

nebylo silniční kolo zájmem mnoha zákazníků, aktuálním trendem bylo kolo horské, 

zviditelnění domácích výrobců a distributorů kol stálo mnohdy za podporou silničních, 

dráhových nebo cyklokrosových týmů. 

Na nově otevřeném trhu se chtěly prosadit také zahraniční firmy, přičemž mnohé z nich 

(například italský Fiat) podporovaly cyklistiku na svých domácích trzích a tak pro ně 

byla cyklistika v zemi Závodu Míru dobrou volbou. 

Silniční cyklistika získala v devadesátých letech obraz sportu spojeného s dopingem. 

Tato pověst je udržována celou řadou jednotlivých pozitivních nálezů (v ČR - Jan 

Hruška, 2000; Ondřej Sosenka, 2008), ale také většími kauzami, jako například Tour de 

France 1998 (týmy Festina, TVM), „Operation Puerto“ (2006, kauza kolem španělského 

lékaře Fuentese), nebo prohlášením bývalých jezdců stáje Deutsche Telekom (2007, 

později T-mobile) Rolfa Aldaga a Erika Zabela o užívání dopingu v jejich stáji 

v průběhu devadesátých let. Následná odhalení užívání dopingu jezdci týmu v roce 

2007 vedla k opuštění cyklistické scény hlavním partnerem týmu. Snahou UCI je tuto 

pověst změnit (zatím posledním krok – zavedení Biologických pasů jezců pro rok 2008) 

a získat tak přízeň ještě více diváků a potenciálních partnerů. 
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Výše zmíněné faktory považuji za jedny z určujících pro vývoj cyklistického sportu 

jako takového a zejména pak rozvoje profesionální cyklistiky na našem území. K těmto 

přistupují pochopitelně také další události a činitelé. Většinu z nich snad podrobněji 

zachycují následující čtyři kapitoly, které jsou rozděleny do logických celků vývoj 

závodní cyklistiky u nás všeobecně, profesionální cyklistika (závody a týmy) a Český 

svaz cyklistiky. 

4.1 Všeobecný vývoj závodní cyklistiky na našem území 

Dříve než se začnu zabývat hlavním tématem této práce, pokusím se ve stručnosti 

zachytit hlavní trendy v závodní cyklistice jako takové, protože jakýkoliv špičkový 

sport, kterým by bezpochyby profesionální sport být měl, potřebuje širokou členskou 

základnu. Vycházet budu zejména z výpovědí dotazovaných expertů, doplněných 

informacemi z internetu a starších ročníků časopisu Peloton. 

4.1.1 Vrcholová rychlostní cyklistika před rolem 1989 

Cyklistika v Československu byla státem relativně hodně podporovaná a díky Závodu 

Míru se jí dostávalo značného prostoru v médiích. Existovala Střediska vrcholového 

sportu pod ministerstvem obrany (Dukla) a pod ministerstvem vnitra (Rudá hvězda), 

která se měla starat o přípravu reprezentace na závody olympijských her, mistrovství 

světa, ale také právě Závod Míru. Navíc stát umožňoval zřízení tělovýchovných jednot 

při velkých státních podnicích (ZVVZ Milevsko, ČSAD Tábor, Bohumín…), která měla 

možnost vytvářet kvalitní závodní a tréninkové podmínky nejlepším závodníkům, kteří 

byli oficiálně zaměstnaní, ale v podstatě byli uvolněni pro trénink a státní reprezentaci. 

Reprezentanti měli zajištěn kompletní servis (kola, mechaniky, maséry, lékařský 

dohled, společná soustředění), pobírali běžný plat, který je nemohl zajistit na období po 

skončení kariéry, a absolvovali závodní program, v jehož rámci se již v osmdesátých 

letech na tzv. „open“ závodech (např. dodnes existující francouzká Tour de l’Avenir 

nebo Okolo Lucemburska) utkávali s předními profesionály a vyhrávali finanční ceny. 

Přesto byla logická touha nejlepších reprezentantů okusit profesionální cyklistický 

chlebíček na západ od našich hranic. 

Jako první dostal tuto možnost několikanásobný medailista z mistrovství světa a 

olympijský vítěz stíhacího závodu na dráze z Tokia 1964 Jiří Daler, který mohl v letech 

1969 a 1970 působit ve francouzském týmu Frimatic Viva de Gribaldi. Takovou poctu 
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si musel jezdec vysloužit a navíc se jí nedočkal dříve než ve třiceti letech. Daler musel 

v době normalizace ukončit zahraniční angažmá dříve, než mu původně bylo slibováno. 

Stejnou možnost dostali do roku 1989 již jen dva zasloužilí českoslovenští reprezentanti 

Jiří Škoda (1987-88) a Milan Jurčo (1987-89). Oba působili úspěšně v Itálii, Škoda 

dokončil hned při svém prvním stratu na devatenáctém místě Giro d’Italia a Milan Jurčo 

dokonce vybojoval pódiová umístění v etapách na Tour de France i Giro d’Italia. V roce 

1987 startoval na Tour de France také rodák z Brna Květoslav Palov, který na rozdíl od 

Jurča v tomto roce Tour dokončil, pro svůj start však musel emigrovat a získat 

australské občanství. 

Později již měli naši závodníci cestu do zahraničních profesionálních týmů o něco 

jednodušší. V následující kapitole se pokusím zachytit jména významných českých 

profesionálních jezdců. 

4.1.2 Špičkoví cyklisté silničáři ve sledovaném období 

Opravdu kvalitních domácích závodníků profesionálů by bylo možné jmenovat za 

dvacet let poměrně hodně, abych však nepřekračoval výrazně rámec této práce, zvolil 

jsem si za kritéria výběru jezdců členství v týmu první divize, případně dosažení 

výrazného mezinárodního úspěchu. Jednotlivá jména budu řadit podle věku jejich 

nositele od nejstarších po nejmladší. 

Z generace narozené v šedesátých letech bych jmenoval tři jezdce působící v italských 

týmech. Roman Kreuziger starší zůstal v týmu Navigare pouze v roce 1992, zatímco 

Luboš Lom si angažmá udržel až do roku 1995, také díky českým jezdcem doposud 

nezopakovanému samostatnému, byť neúspěšnému, úniku na závodě Paříž-Roubaix. 

Jána Svoradu, neopomenutelného spurtera silničáře vítěze Závodu Míru z roku 1990 asi 

není třeba dlouze představovat. Doplním jen, že od roku 1991 strávil třináct let u 

jednoho profesionálního týmu (Club Azzurro s.r.l.- pod ruznými názvy dle hlavních 

sponzorů), zaznamenal přes sedmdesát profesionálních vítězství včetně etap na Giro 

d‘Italia, Vuelta a Espana a Tour de France, kde získal v roce 2001 vítězství v poslední 

etapě končící tradičně na slavné Champs Élysées. 

Silnou generaci narozenou v sedmdesátých letech, jejíž zástupci ještě mohli částečně 

těžit ze systému podpory socialistického sportu, zastupují jezdci, kteří před svým 

odchodem do zahraničí většinou působili v českých profesionálních týmech. 

Pavel Padrnos se stal snad vůbec nejuznávanějším domestikem profesionálního 

pelotonu, když byl nedílnou součástí týmu Lance Armstronga při čtyřech z jejo sedmi 
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vítězství. Do profesionálního pelotonu vstupoval přitom obdobně jako Ján Svorada 

s vítězstvím v Závodě Míru v roce 1995. 

Jen o rok mladší a začátkem devadesátých let možná ještě lépe profesionálnímu 

cyklistickému světu představený jezdec je Lubor Tesař. Ten se jako vůbec první Čech 

nebo Slovák dokázal prosadit v silničním závodě při mistrovství světa. Stalo se tak 

v Oslo v roce 1993, sice ještě mezi amatéry, kde skončil třetí za vítězným Janem 

Ulrichem (vítězem Tour de France 1997). Mezi profesionály tehdy překvapivě zvítězil 

Američan Lance Armstrong. Dalo by se říci, že Tesař i přes řadu vítězství v menších 

profesionálních závodech nenaplnil očekávání do něj po úspěchu v Oslo kladená. 

Trio jezdců, kteří se dokázali prosadit do nejvyšší společnosti profesionálů také jako 

Pavel Padrnos zejména tvrdou prací pro lídry svých týmů, zahajuje Tomáš Konečný. 

V první divizi, později Pro Tour působil celkem čtyři roky a v roce 2001 získal vítězství 

v šestnácté etapě Vuelta a Espana a o rok později se účastnil Tour de France. 

Jan Hruška je dalším členem této skupiny. Do profesionální cyklistiky vstoupil 

excelentně. Jako první Čech oblékl hned při svém prvním startu na Giro d’Italia růžový 

trikot pro vedoucího jezdce, po svém vítězství v prologu v Římě. Poté byl dlouhá léta 

platným členem španělských profesionálních týmů. 

Dlouholetým Hruškovým týmovým kolegou ve španělské stáji sportovního ředitele 

Manolo Saize byl René Anderle. Svou tvrdou prací pro tým si vysloužil několik účastí 

na „Major Tours“. 

Ojedinělým případem českého jezdce úspěšně kombinujícího dráhové a silniční závody 

je Milan Kadlec, který má na svém kontě jak účasti na Giro d’Italia, tak nespočet 

reprezentačních startů na dráhových světových pohárech, mistrovstvích světa i 

olympijských hrách zejména v bodovacích závodech jednotlivců (v letošním roce 

v Kodani bronzová medaile, první v kariéře) a dvojic. 

Generaci let sedmdesátých neuzavře nikdo jiný než jediný současný český držitel 

světového rekordu UCI Ondřej Sosenka, který se do světových tabulek zapsal 

sedmnáctého července 2005 na dráze v moskevském Krylatském výkonem 49 kilometrů 

700 metrů za jednu hodinu. 

O udržení tradice účasti českých jezdců na soupiskách týmů Pro Tour se již od roku 

2006 stará zástupce generace let osmdesátých František Raboň mladší, který si o místo 

v německé stáji T-mobile řekl zejména výbornými výsledky a titulem mistra Evropy 

v silničním závodě v červenci 2005 v Moskvě. 
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Ten nejlepší a nejmladší na konec. Roman Kreuziger mladší má na svém kontě i přes 

svůj nízký věk celou řadu významných úspěchů. V roce 2004 se v italské Veroně stal 

jako vůbec první Čech mistrem světa v silničním závodě a již v roce 2006 vstoupil do 

stáje Pro Tour. V roce 2007 se zúčastnil první „Major Tour“ (v září konané Vuelty) a o 

rok později dokázal, opět jako první domácí závodník, ovládnout celkovou klasifikaci 

etapového závodu kategorie 2.HC Okolo Švýcarska. V témže roce skončil třináctý 

v celkové klasifikaci Tour de France a toto historicky nejlepší umístění českého jezdce 

vylepšil o rok později svou devátou pozicí. 

V předchozích odstavcích je patrný trend, na který upozorňovala ve svých odpovědích 

většina expertů a to postupný rozpad struktury výchovy a podpory jak sportovních 

talentů, tak státní reprezentace. Situace nevypadá uspokojivě již po pohledu na srovnání 

počtu jezdců generace sedmdesátých a osmdesátých let, ale uvážíme-li, že Roman 

Kreuziger působil již v juniorské kategorii ve Švýcarsku a ani František Raboň není 

zcela typickým příkladem cyklistického talentu opečovávaného pouze ČSC a 

mateřským klubem, vyznívá srovnání tristně. 

Nepatrně lepší je situace v dráhové cyklistice, zejména uvážíme-li, že v ČR nemáme 

pravidlům UCI odpovídající dráhu a jezdci kategorie U23 pravidelně vozí medaile 

z mistrovství Evropy a některým jezdcům (zejména Jiří Hochman) se podařilo prosadit 

již i v kategorii elite. 

Tradičně silným odvětvím je cyklokros, ve kterém navázal v loňském roce Zdeněk 

Štybar ziskem titulu mistra světa v kategorii elite na stejný úspěch Radomíra Šimůnka 

staršího z roku 1991. 

Tento celkový trend v české špičkové silniční cyklistice je zřejmě dán více různými 

faktory, některé z nich plynoucí přímo z cyklistického prostředí pak zachycují 

následující kapitoly. 

4.1.3 Navýšení počtu disciplín 

Za tradiční v době socialismu dobře zavedená cyklistická odvětví lze považovat silniční 

a dráhovou cyklistiku, cyklokros a cyklistiku sálovou. Ve všech těchto odvětvích 

dosahovala naše reprezentační družstva mezinárodních úspěchů. Po otevření hranic 

Československa k nám začaly pomalu pronikat také odvětví spojená s technickým 

vývojem kola – horské kolo, bmx, trial. 

Nová moderní odvětví spojená s novými prožitky měly potenciál rozšířit členskou 

základnu ČSC. Na druhou stranu si však jednotlivá odvětví vnitřně konkurují a nadaní 
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jedinci jsou schopní uspět ve více z nich. Někteří jezdci úspěšně kombinují tradiční 

odvětví – silniční a dráhovou cyklistiku, silniční cyklistiku a cyklokros, ale také silniční 

cyklistiku a MTB nebo MTB a BMX.  

Trial zůstal od osmdesátých let, kdy vznikl, relativně malým sportem a tak není 

ostatním odvětvím konkurencí ani z pohledu získávání sponzorů ani z hlediska 

přidělování státní podpory. 

Dynamický rozvoj však zaznamenala nejprve kategorie horských kol a v posledních 

letech také BMX. Počátky obou sportů spadají do období sedmdesátých let v USA. 

V západní Evropě se uchytily poměrně brzy a postupně obě přešly do struktury UCI. 

MTB přešlo do struktury ČSC ještě krátce před revolucí, v říjnu 1989, a poté 

zaznamenalo bouřlivý rozvoj i na našem území. 

Mezi disciplíny MTB patří: cross country, maraton/půl maraton, sjezd, dual 

slalom/fourcross a také etapové závody. První UCI mistrovství světa proběhlo v roce 

1990 a již šest let na to se stala disciplína cross country součástí programu olympijských 

her. BMX se nerozvíjelo takovým tempem a jeho zařazení do struktur UCI a ČSC trvalo 

déle a neobsáhlo všechny disciplíny. Přesto se stalo pro OH v Pekingu 2008 součástí 

programu klasické BMX. Další disciplíny jsou dirt jump, street, flatland a U-rampa 

(Schröder, 2005). 

Vzhledem k plnosti programu olympijských her znamená zařazení nové disciplíny 

vyřazení nějaké, která v programu byla. Právě tento princip stál za vyřazením některých 

dráhových disciplín z programu OH. Navíc v nových disciplínách často není vytvořena 

taková konkurence a vzhledem k přidělování podpory na základě úspěšnosti odebírají 

nové disciplíny těm tradičním vzhledem k omezenému rozpočtu také finanční 

prostředky. 

Tolik ve stručnosti k jednomu z typických znaků vývoje cyklistiky na našem území po 

roce 1989 jmenovaných dotazovanými odborníky. V následující kapitole představím 

další. 

4.1.4 Rozvoj cyklistiky neorganizované ČSC 

Vedle cyklistiky sdružované ČSC vznikají na našem území po roce 1989 z různých 

důvodů její další formy. 

Následující řádky jsou věnovány dalšímu poměrně zajímavému fenoménu naší 

cyklistiky, o kterém se zmínila většina dotazovaných. 

40 
 



Trochu paradoxně sahá historie první vzorové organizace této části české cyklistiky až 

do roku 1982, kdy se trio nadšených organizátorů závodů ze středočeského kraje 

rozhodlo začít pořádat celosezónní soutěž spojením svých cyklistických závodů. 

Nechtěli mít v té době nic společného s cyklistiku řízenou státem. Hned v roce 1989 se 

rozhodli sepsat stanovy a založit vlastní organizaci – Unii amatérských cyklistů. 

UAC sdružuje seriál dnes dvaceti osmi závodů pořádaných ve středočeském regionu. 

Závody jsou určené pro členy UAC, jejichž počet narostl z asi stovky počátkem 

devadesátých let ke dvěma stům padesáti na konci tisíciletí, ale jsou otevřeny také 

jezdcům bez licence a jezdcům s licencí ČSC. 

Příklad UACu se stal vzorem řadě cyklistických nadšenců, ze všech koutů republiky, 

kteří nebyli zcela spokojeni s prací ČSC a začali postupně zakládat obdobné seriály 

závodů ve svých regionech. V roce 1994 vzniká Jihočeská amatérská liga, Šumavská 

unie amatérských cyklistů, Moravský pohár o dva roky později Severočeská amatérská 

liga, a další dva roky si na založení své soutěže, Slezského poháru amatérských cyklistů, 

museli počkat na Slezsku. 

Tato občanská sdružení pak v únoru 1998 společně vytvořila Zájmové sdružení 

právnických osob – Sdružení amatérských cyklistů. Celkový počet účastníků všech 

těchto seriálů sahá k jednomu tisíci. 

Kromě organizátorů závodů sdružených pod SAC fungují také další na podobném 

principu fungující organizace, za všechny bych jmenoval seriál závodů DA–BA. 

Další samostatným tématem, které patří do této kapitoly, ale v podstatě by se dalo 

zařadit k profesionalizované cyklistice u nás, jsou cyklistické maratony. Organizátoři 

maratonů se nechali inspirovat v západní Evropě, kde nejsou obdobné masové akce 

žádnou výjimkou. K profesionalizované cyklistice se toto téma hodí hned ze dvou 

důvodů. Maratony jsou totiž pořádány pro zisk. A v zahraničí jsou v různých formách 

poměrně často spojeny s velkým profesionálním závodem, jako doplňkový zdroj příjmů. 

Na jejich startu se objevuje běžně více než pět set účastníků, kteří platí nemalé startovné 

(tří až pětinásobek startovného oproti závodům ČSC, u amatérských lig je pak rozdíl 

ještě větší), za které jim však pořadatel nabízí profesionální servis v podobě občerstvení 

na trati a zejména měření času pomocí elektronických čipů. Většině účastníků se 

nejedná o vítězství nad ostatními, ale spíš o vítězství sama nad sebou a náročnou tratí 

(maratony jsou u nás tradičně pořádány v náročném horském terénu a hlavní závod měří 

přes 200 kilometrů). První maratony na našem území, Beskyd Tour nebo třeba Král 
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Šumavy, začaly psát svou historii již v první polovině devadesátých let a další je brzy 

následovaly. Dnes dosahuje počet velkých silničních maratonů čísla šest. 

Tímto byly shrnuty základní trendy vývoje cyklistiky v Česku v uplynulých dvaceti 

letech, tak jak byly zmíněny dotazovanými v průběhu rozhovorů a můžeme tedy 

přistoupit k hlavnímu tématu této práce. 

4.2 Česká profesionální cyklistika 

Na úvod části této diplomové práce věnované jejímu hlavnímu tématu se nejprve vrátím 

k některým pojmům a schématům představeným v části teoretické a pokusím se je 

aplikovat na specifické prostředí profesionální cyklistiky. 

Modely profesionalizovaného a komercionalizovaného sportu Dr. Beeche (str.12) 

popisují vývoj týmových sportů. Silniční cyklistika se v průběhu let vzhledem ke svému 

charakteru, dlouhé jednodenní závody až jednadvacetidenní etapové závody, v průběhu 

let vyvinula ze sportu individuálního ve sport kolektivní, ve kterém jednotlivec bez 

podpory týmu prakticky nemá naději na úspěch. 

Již v době prvních závodů bylo schéma profesionalizovaného sportu pro cyklistiku 

nedostatečné. V cyklistice sice nebyly vytvářeny ligové soutěže a jezdci startovali 

individuálně, navíc s výjimkou dráhové cyklistiky, neexistoval platící divák, ale jezdci 

byli od počátku podporování výrobci kol, kteří od nich žádali nejlepší výsledky. První 

závody byly organizovány zástupci novin, kteří stáli o co nejpoutavější novinky pro své 

čtenáře. Majitelé novin pak byli logicky také majiteli závodů, které pak uzpůsobovali 

svým potřebám. Diváci patřili od počátku k závodům, avšak sama podstata silniční 

cyklistiky měla pro ně tu výhodu, že nebylo třeba platit vstupné na stadion. 

Z této krátké analýzy vyplívá, že silniční cyklistika byla již od svého zrodu ve sféře více 

vlivů, než bylo běžné u ostatních profesionalizovaných sportů. V průběhu téměř sta let 

prodělala silniční cyklistika celou řadu změn, avšak k definitivnímu přerodu na 

komercionalizovaný sport zřejmě došlo až v  šedesátých letech dvacátého století, kdy na 

Tour de France nejprve v roce 1962 poprvé startovaly týmy sponzorované soukromými 

podniky a o rok později začala již nepřerušená tradice přímých televizních přenosů. 

Od této doby se začala pevně, byť ještě neformálně, utvářet struktura profesionální 

silniční cyklistiky, kterou společně vytvářejí majitelé týmů, majitelé závodů a UCI, 

jejichž vzájemné vztahy se pochopitelně v průběhu let vyvíjejí, ale do základní struktury 

již další subjekty nevstoupí. 
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UCI poskytuje základní rámec pravidel pro obě další strany. Pořádá mistrovství světa a 

zastupuje zájmy cyklistiky ve vztahu k Mezinárodnímu olympijskému výboru. 

Majitelé závodů vytvářejí společně s majiteli týmů závod, sdružený produkt, zajímavý 

pro diváky. Vzpomeneme-li si na záběry například z alpských nebo pyrenejských 

stoupání Tour de France, můžeme konstatovat, že málokterý sport dokáže u diváků, 

fanoušků, vyvolat takové emoce jako právě silniční cyklistika. Toho využívají k prodeji 

reklamních práv, jak majitelé týmů, tak právě organizátoři závodů, kteří mají navíc 

možnost prodat ještě práva přenosová. Do hry pak vstupují u velkých týmů a největších 

závodů také vnější investoři, čímž je v podstatě naplněn model komercializovaného 

sportu doktora Beeche. 

V této části jsem chtěl poukázat na zvláštnosti profesionální silniční cyklistiky a 

objasnit logiku rozdělení kapitol, této hlavní části. 

4.2.1 Profesionální závody 

Jako první jsem se rozhodl zabývat silničními závody na našem území a to zejména z 

důvodu přinejmenším nějaké tradice spojení těchto závodů s UCI, jejich zařazení mezi 

špičku amatérských závodů a relativní uznávanosti jejich kvality i mezi profesionálními 

cyklisty. Vycházet budu v této kapitole zejména z rozhovorů s pany Pavlem Doleželem 

a Luborem Tesařem, doplněnými o informace, které jsem dohledal v dostupných 

zdrojích. Na jejich základě jsem pak rozdělil problematiku do období s určitými 

společnými znaky. 

4.2.1.1 Z vrcholu až na dno (1989-1993) 

V osmdesátých letech patřila silniční cyklistika v Československu k nejoblíbenějším 

sportům. Stát výrazně podporoval jak pořadatele závodů, tak vytvářel podmínky pro 

rozvoj talentů i úspěšnou státní reprezentaci. Cyklistika měla dostatek prostoru 

v médiích. Na tehdejším území Československa bylo pořádáno hned několik 

významných etapových závodů s mezinárodní účastí. Za všechny bych zmínil ty, které 

buď přežily v určité podobě do dnešních dní, a ty které ve sledovaném období získaly 

statut profesionálního závodu UCI. Těmito závody jsou pak: etapový závod Lidce 

(nikdy nebyl součástí kalendáře UCI), Okolo Slovenska (po roce 1993 již plně v režii 

Slovenského svazu cyklistiky), Bohemia Tour a Závod Míru (tyto tři závody byly 

součástí amatérského kalendáře UCI). Jednorázové závody až na výjimku závodu 
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Praha- Karlovy Vary-Praha (po dlouhé pauze od roku 1989 byl obnoven v roce 2006) 

takovou tradici ani věhlas nemají. 

Jak to vypadalo se zmíněnými závody v tomto období, se pokusím dokladovat na 

příkladu Závodů Míru. V roce 1989 se ho účastnilo osmnáct šestičlenných národních 

družstev, v jejichž soupiskách se objevila jména jako Uwe Ampler (získal třetí souběžné 

vítězství), Olaf Ludwig, Djamolidin Abdushaparow nebo Jacky Durand. Podle slov 

pana Doležela měla tehdy každá pořadatelská země vytvořen tým lidí spolupracujících 

na organizaci závodu. V každém etapovém městě byl vytvořen organizační výbor. Jen 

v Československu byly na pořádání ZM vyčleněny zhruba tři miliony korun, což tehdy 

představovalo víc než polovinu rozpočtu Československého svazu cyklistiky (ČSSC). 

O rok později startovalo šestičlenných družstev čtrnáct a s výjimkou domácích jezdců 

ve startovním poli téměř chyběla slavnější jména. Závod také nenavštívil Varšavu, 

jedno z tradičních měst. Bouřlivé změny, které nastaly ve všech třech pořadatelských 

zemích, samostatná Německá demokratická republika dokonce zanikla, by sami o sobě 

znamenaly ohromné komplikace pro závod jako takový, jeho organizaci a zajištění 

financování. Navíc již v roce 1990 bylo na půdě UCI rozhodnuto o sjednocení kategorií 

amatérů a profesionálů pod jednotnou kategorii elite, které bude povolen start na OH 

v Atlantě 1996. Tím pozbyla amatérská cyklistika a s ní také Závod míru prakticky 

veškeré zbytky prestiže, kterou do té doby měly. V tehdejším politickém klimatu 

závodu nepřidával na vyhlídkách ani fakt, že se jel pod patronací komunistických 

deníků: Rudé Právo, Tribuna Ludu a Neues Deutschland. V roce 1991 se závod 

uskutečnil jen mezi Prahou a Varšavou a trasa zcela minula území Německa. V dalším 

roce se ČSSC i přes nepříznivou ekonomickou situaci rozhodl Závod míru finančně 

podpořit a svěřit pořadatelskou činnost do rukou soukromé společnosti Course de la 

Paix. Start závodu se v tomto roce vrátil do Berlína a přes Polsko peloton doputoval do 

Mladé Boleslavi. ZM skončil v tomto roce výraznou ztrátou a jeho pokračování bylo 

nejisté. Spoluorganizace tří zemí a jejich rozdílné zájmy situaci neulehčovaly. Polská 

strana stála o zařazení závodu do kategorie „open“, ve které mohou až polovinu 

startovního pole tvořit profesionální celky, a účast italských profesionálních týmu. Proti 

startu Italů se postavili němečtí spolupořadatelé a proti otevření závodu zase FIAC. Na 

další rok se ČSC domluvil na spolupráci s firmou Merk s.r.o. a závod pouze na českém 

území bez jakékoliv podpory z Polska nebo Německa uspořádaly společně. 

K osudům ostatních velkých závodů v tohoto období se mi mnoho informací získat 

nepodařilo, lze však předpokládat, že s určitými problémy, možná ne tak velkými, se 
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musely vypořádat oba další velké etapové závody, Okolo Slovenska i novoborská 

Bohemia tour, přestože ta měla ještě v této době ze socialismu přetrvávající podporu 

společnosti Bohemia Crystalex. 

4.2.1.2 Cesta k účasti profesionálů (1994 a 1995) 

Vzhledem k nedostatku informací z tohoto období budu také v této části vycházet 

zejména z údajů z vývoje Závodu míru. 

Spolupráce svazu a společnosti Merk s.r.o. se v roce 1993 osvědčila a společnost Merk 

tak získala důvěru pro převzetí organizace ZM v dalších letech. Podle slov ředitele 

společnosti Merk, Pavla Doležela, bylo pro záchranu ZM rozhodující zahájení 

spolupráce s bývalými závodníky, nejprve u nás s Theodorem Černým, Jiřím Škodou, 

Ladislavem Novákem a Vlastiborem Konečným, kteří se postavili do čel jednotlivých 

etapových výborů. Později došlo k navázání spolupráce s bývalými německými 

závodníky, kteří po vzoru Societé Tour de France založili společnost „Přátelé Závodu 

míru“, do jejíhož čela se postavil dvojnásobný vítěz ZM Täve Schur. O rok později se 

připojila také polská strana pod vedením jedné z největších postav historie ZM a jeho 

čtyřnásobného vítěze Ryszarda Szurkowskiho. 

V roce 1994 byl tedy ZM uspořádán pod vedením Pavla Doležela opět pouze na našem 

území. Cesta ZM mezi profesionální závody byla zahájena. V roce 1995 za zvýšené 

podpory domácích sponzorů se závod vrací na německé území, konkrétně do 

Oberwiesenthalu. Bohužel ve stále ještě se rozvíjející podnikatelské kultuře závod 

málem doplatil na neseriózní přístup partnerů. V roce 1994 dokonce hrozilo několik dnů 

před startem jeho odvolání. Přesto v této době začalo přínosné partnerství s domácím 

výrobcem kol, firmou JOKO. Organizátorům se také podařilo najít pochopení u 

zástupců sdělovacích prostředků, zejména ve veřejnoprávních televizích (ČT, PT a 

ZDF). 

Bohemia tour v Novém Boru, největší čistě národní etapový závod, tradiční součást 

světového poháru amatérů nenašla sponzory pro svůj přerod v profesionální závod a její 

dlouhá tradice tak skončila. Lidice mezitím napsaly díky tvrdé práci organizátorů další 

stránky své historie. 

Typickým znakem tohoto období byl podle názorů dotazovaných odklon velkých 

sponzorů od sportu, který celkově ztrácel na oblibě, k lukrativnějším objektům podpory 

kultuře, ale zejména politice. 
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4.2.1.3 Jediný profesionální závod (1996-1998) 

Závod se v předchozím období postavil na vlastní nohy. Pro rok 1996 došlo ke 

sjednocení amatérského a profesionálního pelotonu a tak pro organizátory ZM prakticky 

neexistovala jiná možnost, než zažádat o zařazení do kontinentálního kalendáře UCI. 

Vzhledem k finančnímu zázemí získal závod bohužel jen status UCI 2.5, přesto se ho 

zúčastnil, byť ve slabším složení, tým vítěze červencové Tour de France Deutsche 

Telekom, který díky Steffenu Wesemannovi dosáhl vítězství. 

Padesátý ročník ZM patřil od roku devadesát k nejatraktivnějším. Opět mu byla 

věnována náležitá mediální pozornost. Na startu se sešla konkurence devíti 

profesionálních celků doplněných jedenácti národními výběry, celkem 120 jezdců. 

Poprvé se účastnili profesionálové z Itálie a USA. Celková dotace cen se vyšplhala 

téměř na 132 tisíc německých marek. Plány organizátorů byly jasné, dostat závod 

k pozicím absolutní světové špičky, do kategorie UCI 2.1. Tehdejší ředitel ZM Pavel 

Doležel odhadoval dodatečné potřebné prostředky zhruba na 3 miliony korun. Vítr 

z plachet však ještě v roce 1997 začala brát v ČR propukající měnová a posléze 

ekonomická krize. 

Také z tohoto důvodu zůstal ZM v roce 1998 v nejnižší kategorii UCI 2.5. Na jeho 

startu se opět sešlo 120 závodníků, tentokrát bez účasti české profi stáje, nechyběl však 

německý Telekom ani profesionálové z Itálie a USA. Uwe Ampler získává po svých 

třech triumfech mezi amatéry z konce osmdesátých let své poslední čtvrté vítězství 

v ZM. V Osobě Bjarne Riise se ZM poprvé v historii účastní bývalý vítěz Tour de 

France (1996). 

Rokem 1998 se uzavírá další kapitola ZM a navíc opětovné posílení pozic silniční 

cyklistiky jako takové umožní vstup dalšího tradičního domácího závodu do kalendáře 

UCI. 

V roce 1997 navíc vzniká další domácí etapový závod Vysočina tour. Tento závod sice 

nemá ambice prosadit se do evropského kalendáře UCI, přesto se na jeho startu od 

prvního ročníku schází kvalitní konkurence od nás i ze zahraničí zejména z Německa. 

Po organizační stránce a po stránce cen pro závodníky si tento závod nezadá s menšími 

profesionálními etapovými podniky v zahraničí. 

V dalším roce se pak ještě pouze pod názvem hlavního partnera uskutečnil nultý ročník 

závodu Ytong, který se pro další roky stal součástí kontinentálního kalendáře UCI pod 

názvem Ytong Bohemia tour. 
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4.2.1.4 Rozvoj spojený s očekáváními (1999-2004) 

Relativně velká očekávání spojená s vytvořením jednotné kategorie elite se 

v předchozím období nenaplnila. Dalo by se říci, že ZM byl v roce 1989 největším 

závodem amatérů na světě a od té doby jen ztrácí na prestiži i úrovni, čímž docházelo 

také k odlivu diváků a snížení zájmu médií. Kdo čekal, že se ZM zařadí mezi přední 

profesionální závody, byl zklamán. V tomto období však jakási naděje stále žila a našli 

se lidé plní nadšení a odhodlání pokusit se vybojovat naší cyklistice zpět ztracené 

pozice. 

Po zlepšení podnikatelských nálad s vyhlídkami ekonomického růstu začalo docházet 

k dalšímu zlepšení situace v domácí profesionální cyklistice, která v té době dokázala 

využít ještě relativní náklonnosti České televize, která zajišťovala denní zpravodajství 

z velkých domácích profesionálních etapových závodů a přímý přenos z královské 

etapy ZM. 

Nejprve si představíme první čistě domácí etapový závod, který v podstatě bez 

jakékoliv tradice založili v malebném okolí Berouna s podporou tamní firmy na výrobu 

stavebních materiálů pánové Čáp a Sosenka. Závod museli po dvouletém (98-99) 

výskytu pouze na domácím kalendáři nejdříve zařadit do kategorie UCI 2.5, ale plány 

měli již v té době mnohem ambicióznější, o čemž vypovídá také pořádání prologu 

(úvodní krátké individuální časovky) v nejbližším okolí Pražského hradu se startem 

v Nerudově ulici a cílem přímo na Hradčanském náměstí. Závod se jel nejprve jako 

pětidenní a i přes jeho špatné postavení v kalendáři UCI se ho od prvního ročníku 

zúčastňovaly světově známé týmy z Itálie nebo z Holandska. Závod po tři roky setrval 

ve stejné kategorii a dokonce došlo k jeho zkrácení na čtyři dny, přesto organizátoři 

získali dostatek finančních prostředků na jeho posunutí hned o dvě kategorie pro rok 

2003. Závod v kategorii UCI 2.3, ještě před uskutečněním tohoto ročníku, s vědomím 

neschopnosti finančně zajistit další ročník, převedli jeho zakladatelé na nového 

organizátora Čechoněmce Norberta Franzla. Ten sice ještě jeden ročník závodu 

uspořádal, avšak v neodpovídající kvalitě a jen jako dvoudenní. Závod byl poté 

vyškrtnut z kalendáře UCI a to znamenalo jeho definitivní zánik. 

O obdobný pokus o průnik do kontinentálního kalendáře UCI se pokusili zkušení 

organizátoři v Příbrami se svým tradičním jednorázovým závodem Českého poháru 

Velká cena města Příbram. Závod získal pro rok 2002 statut UCI 1.5. Je otázkou zda 
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zařazení do kontinentálního kalendáře přineslo žádané zvýšení konkurence a prestiže 

závodu. Na závod se i nadále sjížděla domácí špička a zavítaly také týmy ze Slovenska, 

avšak skutečnému prosazení závodu zřejmě bránil jeho srpnový termín (v kalendář je 

touto dobou nabitý k prasknutí) a také fakt, že se v nejbližším okolí v blízkém termínu 

žádný další závod podobné kategorie, se kterým by bylo možno start v Příbrami spojit, 

nekonal. Po třech letech snažení se tedy závod v roce 2004 koná naposledy jako závod 

kalendáře UCI. V dalších letech zůstává součástí ČP mužů. 

Závod míru se v roce 1998 odrazil ke své cestě do elitní společnosti evropských závodů. 

Koncepční práce mezinárodního profesionálního organizačního týmu složeného ze dvou 

osob v Čechách (HPP a VPP) a po jedné v Německu a Polsku (oba VPP) začala nést své 

ovoce. 

V roce 1999 se závodu s označením UCI 2.4 zúčastnilo 132 jezdců z 22 zejména 

profesionálních týmů doplněných národními týmy ČR, SR a SRN. Jistou prestiž závodu 

dokládá účast vycházejících hvězdiček Andrease Klödena nebo Danila Honda. Na start 

se vrací dvě domácí stáje jedna se statutem profesionálního týmu UCI druhá ještě bez 

něj. Etapové město Hof se stává prvním cílovým městem ZM ležícím v bývalém 

západním Německu. Následující ročník potvrzuje nastolený standard. Účast čtyř 

italských, dvou holandských, šesti německých, slovinského, čtyř polských a dvou 

domácích profesionálních celků dokládá úspěšnost organizátory nastoleného trendu. 

Rok 2001 znamená další posun. Se zařazením závodu do kategorie UCI 2.3 se na startu 

objevuje šest špičkových prvodivizních celků, poprvé v historii je mezi nimi výběr 

z kolébky světové cyklistiky Francie. 

Cíl organizátorů z roku 1997, tedy získání statutu UCI 2.1 je v roce 2002 opět o krok 

blíž. Z organizačního hlediska neznamená zařazení do kategorie UCI 2.2 v tomto roce 

žádné převratné změny. Mediální obraz závodu je poznamenán dopingovým nálezem 

polského vítěze Piotra Przydziala. V závodě tak po jeho diskvalifikaci poprvé 

v profesionální éře závodů vítězí český jezdec Ondřej Sosenka. Dobře fungující 

organizační tým (Merk s.r.o., německý Contruct a Polský svaz cyklistiky) již začíná 

přemýšlet, jak se vypořádá se změnami, které světovou cyklistiku s vytvořením 

kategorie ProTour od roku 2005 čekají. Jediným možným cílem muselo být zařazení 

závodu do světového kalendáře UCI a tím do seriálu ProTour, čímž by došlo 

k potvrzení jeho příslušnosti ke špičce světových profesionálních etapových závodů. 
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První organizační změny podstoupil závod v roce 2003, ve kterém došlo ke snížení 

počtu účastnících se týmů na sedmnáct, avšak zároveň došlo k navýšení počtu 

startujících v rámci týmu na osm (minimum šest). Do historických tabulek ZM se 

nesmazatelně zapsal svým rekordním pátým celkovým vítězstvím Němec Steffen 

Wesemann. 

Velkolepost svých plánů a vlastní odhodlanost ukázali organizátoři ZM v roce 2004. 

Start závodu na počest vstupu Polska a ČR do Evropské unie poprvé v historii opustil 

území pořadatelských zemí, když se odehrál v Bruselu. Celý ansamble se na další etapu, 

také poprvé v novodobé historii (dříve ročníky 85 Moskva a 86 Kyjev) letecky přesunul 

do Hannoveru a pak již pokračoval tradičně přes území Polska do Čech. Poslední etapa 

končila v Praze na Staroměstském náměstí a jejím vítězem se nestal nikdo jiný než 

držitel šesti zelených trikotů pro nejlepšího sprintera Tour de France Erik Zabel. 

Celkovým vítězem se stal vůbec poprvé Ital, Michele Scarponi. 

Cesta mezi závody ProTour se zdála být otevřená. Podle slov tehdejšího ředitele ZM 

Pavla Doležela byla zahájena jednání s partnerem, který byl schopen závod finančně 

zajistit. 

Co stálo za úspěchem ZM v tomto období? Spolupráce všech tří pořadatelských zemí 

s centrem v České republice, která zajišťovala akreditaci všech účastníků, zajištění 

účasti týmů, technické zabezpečení, zpracování výsledků, doping a po dohodě se 

spolupořadateli určovala trasu a zajišťovala ubytování a stravování celého konvoje, 

který tvořilo v tomto období 600 až 650 osob. Promyšlený systém rozdělení reklamních 

ploch (65%; 35%) a výdajů spojených se závodem (všechny nedělitelné náklady; 

uspořádání místních etap, ubytování a stravování týmů) mezi centrum a jednotlivé 

pořadatelské týmy přispíval k dobré spolupráci. 

Celkově lze toto období z pohledu organizace profesionálních závodů na našem území 

označit za vrchol dosavadního vývoje a to jak jejich kvalitou, tak jejich počtem. Naděje 

sponzorů menších závodů vkládané do jejich podpory zřejmě nebyly naplněny a tak pro 

další období došlo k jejich přehodnocení. I přes výrazný ekonomický růst nebylo snadné 

najít partnery pro další roky. Výjimkou měl být Závod míru, který měl podle všeho 

namířeno do společnosti nejlepších závodů světa. 

4.2.1.4.1 Velký šok (2005) 
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Změna pravidel UCI pro rok 2005 byla zásadní, zejména s ohledem na finanční zajištění 

závodů a nutnost skládat předem finanční garance. Přestože lze podnikatelské prostředí 

v ČR považovat za rozvinuté, potenciální partneři profesionálního cyklistického sportu 

nebyli zřejmě na takovýto vývoj připraveni. Za problematickou můžeme označit také 

mediální prezentaci menších podniků bez účasti veřejně známých jezdců. 

Osud GP města Příbram a etapového závodu Ytong Bohemia tour byl již naznačen 

v předchozí kapitole. V Příbrami se tamní organizátoři i zástupci města spokojili 

s návratem mezi domácí závody. Závod v okolí Berouna bohužel po „prodeji“ (za 1 Kč 

v roce 2003) novému majitel zcela zanikl. 

Společnost Merk s.r.o., pořadatel ZM, jednala o zajištění všech potřebných garancí a 

finančních prostředků s dostatečně silným partnerem. Opět se začala projevovat 

komplikovanost spolupořadatelství tří zemí a do jisté míry nezkušenost české strany 

s fungováním otevřené ekonomiky. 

ZM se stal žádostí o zařazení mezi podniky ProTour přímým konkurentem německé i 

polské národní tour. 

Klíčovou se ukázala být otázka vlastnictví závodu. Nový partner chtěl zcela 

pochopitelně začít plně využívat marketingový potenciál ZM, který v posledních letech 

poctivou prací organizátorů opět vzrostl. Také zástupci UCI žádaly v rámci 

administrativní procedury doklady o vlastnictví závodu. ČSC po roce 1989 

nezaregistroval názvy závodu Course de la Paix, Friedensfahrt, Wyscig pokoju a Závod 

míru ani mírovou holubici představující logo závodu. 

Tím byla veškerá jednání ukončena a ZM se poprvé od roku 1948 neuskutečnil. 

Společnost Merk s.r.o. odstoupila od pořadatelství. 

V průběhu roku se objasnila vlastnická práva ZM a závod získal nového ředitele 

Švýcara Herberta Nottera. Podle všeho by o ZM mělo být v dalších letech postaráno. 

Jeden z nejsilnějších ekonomických subjektů na našem trhu mladoboleslavská Škoda 

Auto a.s. v roce 2004 vstoupila do světa cyklistiky jako jeden z hlavních partnerů Tour 

de France, zároveň se rozhodla podporovat některé špičkové profesionální týmy a 

v roce 2005 se navíc stala hlavním partnerem UCI. Zástupci managementu neodmítli 

spolupráci ani ZM. 
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4.2.1.5 Konec legendy a znovuobnovení tradice (2006-2010) 

V tomto posledním trochu nesourodém období lze přesto nalézt jisté charakteristické 

znaky. Tím nejvýraznějším je bezpochyby rostoucí zájem veřejnosti o špičkovou 

cyklistiku spojený s úspěšností Romana Kreuzigera mladšího. Dokonce domácí 

komerční televizní společnosti začaly věnovat cyklistice větší prostor. Mediální 

prezentaci silniční cyklistiky navíc ještě výrazně celosvětově posílil návrat 

sedminásobného vítěze Tour de France Lance Armstronga oznámený v září 2008. 

Výrazný, zhruba tříprocentní, ekonomický růst v prvních třech letech nabízel společně 

se zvýšenou mediální prezentací cyklistice možnost, která se již nemusí opakovat. 

Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, Závod Míru neměl po roční vynucené 

přestávce zcela beznadějné vyhlídky. Nové vedení se rozhodlo nahradit tradiční 

pořadatelskou zemi Polsko Rakouskem. Závod sice nebyl v roce 2006 součástí ProTour, 

avšak získal prakticky nejvyšší dosažitelný status UCI 2.HC. Na start trasy vedoucí 

z Lince do Hannoveru se v tradičním květnovém termínu postavilo osmnáct 

osmičlenných profesionálních celků. Hlavním partnerem padesátého osmého ročníku 

ZM se stala společnost Škoda Auto, dalším partnerem pro území ČR byla například 

energetická společnost E-On. V rámci tohoto ročníku nebyl Českou televizí zajišťován 

žádný přímý přenos z průběhu závodu. Z mého pohledu proběhl celý závod tak trochu 

ve stínu souběžně probíhajících podniků seriálu ProTour Gira d’Italia a Kolem 

Katalánska. 

Tak trochu ve stínu ZM obnovilo na konci září roku 2006 občanské sdružení Neumětel 

v čele s panem Kaňkovským tradici závodu Praha-Karlovy Vary-Praha, jehož první 

ročník se konal již v roce 1921. Záměrem pořadatele bylo od počátku vytvoření závodu 

špičkové úrovně a jeho zařazení do kontinentálního kalendáře UCI, podle jejíchž 

pravidel musí každý nový závod projít tzv. probačním ročníkem, ve kterém již musí vše 

odpovídat pravidlům UCI. Závod na této tradiční trati porušuje svou délkou 263 km 

ustanovení pro jednorázové závody nižší kategorie UCI 1.2, přesto byl tento status 

závodu pro rok 2007 přidělen. 

Zřejmě po vyhodnocení efektivnosti prostředků vynaložených na podporu Závodu míru 

se Škoda Auto rozhodla od spolupráce odstoupit. V té době tvořil její příspěvek pět set 

tisíc euro, zhruba polovinu rozpočtu. Nového generálního partnera i přes veškerou 
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snahu organizátoři nesehnali. Ročníkem 2006 byla prozatím napsána poslední kapitola 

kdysi největšího amatérského závodu světa. 

Po úspěchu 61. ročníku P-KV-P se na start závodu UCI 1.2 postavilo v roce 2007 sto 

dvacet dva jezdců z dvaceti tří týmů, z nichž jedenáct mělo statut kontinentálních týmů. 

Závod končil v atraktivním prostředí Hradčanského náměstí. Organizační tým se v 

tomto roce rozrost o zkušeného závodníka Lubora Tesaře, který se stal manažerem 

propagace závodu, a byl tak tvořen celkem pěti osobami. V den závodu je organizace 

zajišťována s využitím zhruba čtyřech stovek brigádníků. 

Organizátoři se snaží každoroční pečlivou přípravou docílit co největšího mediálního 

zviditelnění závodu a přitažení příznivců cyklistiky k trati závodu.  

V roce 2008 se jim podařilo zajistit start obou českých zástupců v týmech ProTour 

Františeka Raboňe a Romana Kreuzigera v dresech národního týmu. Pod značkou 

Cyklovary pořádá společnost Neumětel nejprve jednotlivé závody a v roce 2009 pak 

celý seriál závodů Liga Cyklovary. Na internetových stránkách byl zahájen prodej 

propagačního oblečení. Cyklovary navázaly spolupráci s projektem „Pomozte dětem“ a 

v rámci doprovodného programu 64. ročníku ve strahovském areálu také s Českou 

asociací tělesně handicapovaných sportovců. 

Partneři závodu se každoročně mohou sejít na „afterpárty“ závodu PKVP v cyklistické 

hale v pražském Motole, v jejímž rámci je pořádáno také dráhové omnium profesionálů. 

Organizátoři i partneři závodu usilovali pro rok 2010 u UCI o zařazení do vyšší 

kategorie. Pro jisté nedostatky v organizaci a podle zákulisních informací z UCI také 

z politických důvodů zůstává dnes jediný domácí profesionální závod silničních cyklistů 

v kategorii UCI 1.2. 

Největší prostor pro další možné zlepšení spatřuje člen organizačního výboru závodu 

PKVP Lubor Tesař i přes značné pokroky v propagaci a marketingu. 

Z pohledu studenta managementu sportu zajímajícího se o cyklistiku musím říci, že 

organizační výbor se nebojí inspirovat nejnovějšími světovými trendy, které se nebojí 

upravit a použít ve skromnějších podmínkách České republiky. 

V roce 2009 proběhl nultý ročník seriálu tří závodů pod názvem Czech cycling tour, 

jehož organizátoři by v budoucnu rádi vyplnili místo po zaniklém Závodu míru. Pro rok 

2010 zatím oznámili uspořádání čtyřdenního etapového závodu v Olomouckém kraji, 

zda se jim podaří vytvořit stabilní zázemí a posunout závod mezi profesionální je 

otázkou budoucnosti. Pro opravdu veliký podnik evropského významu chybí podle 
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názoru většiny dotazovaných dostatečně silný ekonomický subjekt ochotný spojit 

otázku své propagace se silniční cyklistikou. Organizační zajištění by problémem být 

nemělo. 

4.2.2 Profesionální týmy 

Po kapitole věnované profesionálním závodům, se v této kapitole budeme věnovat 

vývoji druhé součásti profesionální silniční cyklistiky profesionálním týmům. 

Oficiálně v socialistickém Československu profesionální sport neexistoval. Všichni 

reprezentanti byli označováni za amatéry, aby mohli startovat na olympijských hrách. 

V podstatě však většina z nich trénovala v profesionálních podmínkách pod hlavičkou 

armády, státní bezpečnosti nebo některého ze státních podniků. 

V jednom z rozhovorů jsem se dokonce dozvěděl, že našemu reprezentačnímu družstvu 

silničních cyklistů byl pro rok 1980 nabídnut start s profesionály na Tour de France pod 

hlavičkou novoborského Bohemia Crystalexu. 

Jak jsem již uváděl v předchozích částech této práce, kořeny některých později 

profesionálních celků sahají ještě do doby socialismu, kdy vznikaly jako tělovýchovné 

jednoty přidružené k velkým státním podnikům. Jiné týmy započaly své působení až po 

revoluci. 

Za velmi zajímavé považuji popisy situace v silniční cyklistice u nás před rokem 1989 

včetně odhadů cyklistů živených tehdejším systémem. Naprostý vrchol rozsáhlé 

pyramidy špičkové cyklistiky tvořily reprezentační výběry, které byly pod správou 

ministerstev obrany (dráha: stíhači-Dukla Praha, sprinteři-Dukla Brno) a vnitra (silnice: 

Rudá hvězda Plzeň). Širší reprezentační výběry měly od státu veškerou dostupnou 

podporu, která si snad až ve výši platů, nezadala vůbec s ničím v tom, jakou podporu 

měli ve svých týmech tehdejší profesionálové. Odhady jednotlivých odborníků se 

poněkud liší, ty skromnější hovoří o třiceti až padesáti cyklistech silničářích, kteří byli 

více méně uvolněni pro sport, ty odvážnější i o více než stovce. 

Jakým způsobem probíhal vývoj v organizaci týmů v ČSFR a později v České republice 

v jejich předprofesionální éře je naznačeno v následující kapitole. 

4.2.2.1 Před registrací do UCI (1989-1995) 

Počátkem devadesátých let bylo i přes otevření hranic nemyslitelné, aby tým z bývalého 

východního bloku dostal oprávnění startovat na nejvýznamnějších profesionálních 

závodech, přestože se o to řada celků zejména ze Sovětského svazu pokoušela. 
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V tomto duchu se pak odehrával vývoj také na našem území. Pozvolna začínalo 

docházet k uzavírání kohoutků prostředků plynoucích na podporu sportu. U cyklistiky, 

která byla jednou z chloub československého sportu byl tento trend patrnější než u 

některých jiných sportů. 

Dobře zorganizované týmy, nejdříve asi Cycles Bertin Slušovice, dostávaly možnost 

startovat v zahraničí na „open“ závodech s profesionály, tak jako měl tuto možnost 

dříve reprezentační výběr. Pozvání na závody zejména do Francie přitom znamenalo 

v případě dobrého zapsání u organizátorů (manažerů) závodů získání prostředků 

v podobě tzv. odstupného (náklady na cestu a něco navíc) a možnost vyhrát prémie 

v případě dobrého umístění. Není tedy divu, že mnozí bývalí úspěšní cyklisté oslovovali 

velké domácí i zahraniční podniky se snahou navázat spolupráci a vytvořit silný 

cyklistický tým, který by pak zajišťoval propagaci doma i v zahraničí. 

V domácích závodech pomalu přebíraly nadvládu nezaniknuvší týmy při velkých 

státních podnicích např.: ZVVZ Milevsko, Slušovice nebo TJ Bohumín, které využívaly 

reorganizace Středisek vrcholového sportu. 

Začaly se však objevovat také první moderní týmy, stojící čistě na podpoře soukromých 

subjektů. Nejprve to byl v roce 1992 plzeňský Fiat, tým Libora Matějky, který dokázal 

oslovit zástupce italské automobilky pro tehdejší ČSFR, a ti dali cyklistice, kterou 

podporovali všude v Evropě, přednost před fotbalem. Domácí dealeři Fiatu si museli na 

podporu týmu vydělat prodejem u nás, zřejmě také proto neměl tým příliš dlouhého 

trvání. 

Ještě v roce 1992 udělal trenér a manažer milevských cyklistů Jiří Ženíšek první 

významný krok na cestě k vytvoření budoucí první české profesionální cyklistické stáje, 

když založil se záměrem zastupování týmu společnost Cyklistika s.r.o. Jezdci jeho týmu 

ZVVZ Milevsko měli již počátkem devadesátých let možnost tehdy průměrného 

výdělku (nejlepší 6 tisíc Kčs měsíčně). 

Mnozí dotazovaní označili za první profesionálně fungující tým, který se obešel bez 

jakékoliv státní podpory, tým založený začátkem devadesátých let nesoucí název 

hlavního a netradičně jediného partnera Tico Praha. Podle slov jednoho z tehdejších 

závodníků stáje, Lubora Tesaře, nebyli jezdci přeplacení, ale mohli si vydělat slušné 

peníze. Tým byl v této době složen ze 4 až 6 jezdců a starali se o něj dva manažeři. 

Od roku 1993 se podle mnohých dotazovaných začali objevovat první domácí 

podnikatelé, kteří v předchozích letech relativně snadno nabyli nemalé finanční 
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prostředky. V následujících letech pak do sportu všeobecně a také do cyklistiky tyto 

prostředky bez zvláštních ohledů na jejich návratnost investovali. Podle některých 

dotazovaných v této době rychlostní cyklistika u nás živila až 300 lidí (jezdci, ČSC, 

trenéři, mechanici, maséři,…). Nejlepší jezdci si vydělali i několikanásobek průměrného 

měsíčního platu a těšili se z jisté veřejné popularity. 

V roce 1993 došlo také k přesunu cyklistické sekce podporované ministerstvem vnitra 

z Plzně do Hradce Králové, kde začala působit jako součást Sportovního centra 

ministerstva vnitra pod názvem PSK Cyklo Hradec Králové. Od roku 1995 dochází 

k postupnému prohlubování spolupráce se subjekty komerčního charakteru. Ve 

spojitosti s tím se několikrát mění název oddílu. 

Z předchozích řádků je patrné, že někteří jednotlivci se vydali cestou naproti 

avizovanému sloučení amatérského a profesionálního pelotonu a pokusili se využít 

otevření do té doby pro východní týmy uzavřené profesionální cyklistiky. 

4.2.2.2 Slibný rok 1996 (Husqvarna-ZVVZ a Tico Praha) 

Hned v prvním roce jednotné cyklistiky našli cestu mezi profesionály dva domácí celky.  

Prvním registrovaným a z hlediska této práce rozhodně významnější z nich je tým 

vedený panem Ženíškem, který působil v prvním roce pod názvem Husqvarna-ZVVZ. 

Licence UCI byla vystavena po vzoru zahraničních týmů na neutrální subjekt společnost 

Cyklistika s.r.o. Tým měl v tomto roce deset jezdců, na závodech UCI startovalo šest 

jezdců za tým. O jezdce se na závodech staral mechanik, masér a sportovní ředitel. Tým 

se ve své první profesionální sezóně zapsal houževnatým projevem, který mu zařídil 

pozvánky na závody pro další roky. Starty po celém světě, v Japonsku, Kanadě nebo 

Austrálii měly jak finanční přínos, tak přispěly k navázání důležitých kontaktů. 

Za jednu z největších obtíží na počátku, ale vlastně po celou dobu fungování týmu, 

označil její manažer relativně nízkou efektivitu získávání partnerů. Zhruba ze sto 

šedesáti oslovených firem se nakonec rekrutovalo každoročně deset až patnáct partnerů, 

kteří, pro mě trochu překvapivě, stály zejména, nikoliv výlučně, o domácí propagaci. 

Náš druhý zástupce mezi trade týmy Tico Praha, v jehož dresu v tomto roce působilo 

devět jezdců včetně dvou vítězů Závodu míru, Bílka a Padrnose, zřejmě nebyl na vstup 

mezi profesionály připraven. Podle vyjádření tehdejších jezdců neměl tým pevně 

stanovený závodní program. Za z dnešního pohledu přinejmenším nezodpovědné lze 
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označit spoléhání na jediného partnera. Tým měl i přes solidní výsledky již v průběhu 

roku finanční problémy a jen loajalita některých jezdců stála za tím, že sezónu vůbec 

dokončil. 

4.2.2.3 Mezinárodní unikát – ZVVZ-Giant-AIS (1997) 

V následujícím roce nepůsobil mezi profesionálními celky žádný čistě český tým, za to 

se podle slov pana Ženíška jednalo o vůbec nejzajímavější a nejúspěšnější rok jeho 

manažerské kariéry. 

Utvořením česko-australské stáje podporované společností ZVVZ, americkým 

výrobcem kol Giant a Australským institutem sportu, vznikl do dnešních dní 

nezopakovaný projekt. Zejména příchod zkušeného sportovního ředitele Heiko 

Salzwedela, ale také silné finanční zázemí umožňující rozšíření týmu na osmnáct jezdců 

zejména z ČR a Austrálie, výraznou posilou byl i Němec Jens Voigt, stály za tím, že 

tým figuroval v polovině roku na celkovém dvacátém třetím místě v žebříčku UCI a byl 

tak třetí náhradníkem pro Tour de France. 

V druhé polovině roku pak musel Jiří Ženíšek řešit jiné starosti, než zda bude tým 

startovat na španělské Vueltě, na kterou byl pozván, či nikoliv. Hlavní australský 

partner totiž oznámil ukončení spolupráce s týmem a nejúspěšnějším závodníkům tak 

byla otevřena cesta k přestupu. 

Jak se později ukázalo, tým kolem Jiřího Ženíška čekal nejkrizovější rok jeho působení. 

4.2.2.4 Hubený rok krize (1998) 

Stejně jako ovlivnila špatná ekonomická situace a celková nálada společnosti organizaci 

ZM, nevyhnula se krize ani milevským cyklistům. 

Jak složitá situace v tomto roce byla, se částečně také ukázalo při jeho zániku v roce 

2005. 

Tým podpořil stálý partner ZVVZ, avšak i ten pouze menší částkou než bylo obvyklé a 

management se ještě domluvil se společností DLD provozující hraniční duty free shopy, 

které vzhledem k vidině vstupu ČR do EU příliš dlouhá budoucnost také nečekala. 

Tým přežil jen díky soudržnosti a dobrým výkonům jezdců v několika závodech na 

americkém kontinentu, které jim daly finanční jistotu. 

Sám manažer týmu podle svých slov přežil jen díky ochotě příbuzných poskytnout mu 

peníze na živobytí. 
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Tento rok byl pro naši profesionální cyklistiku opravdu tím nejkrizovějším po celou 

dobu jejího vývoje. 

4.2.2.5 Postupný růst počtu týmů (1999-2004) 

Po třech velice krátkých charakteristických obdobích nastalo období relativně stabilního 

posilování domácí silniční profesionální cyklistické scény. Stabilní ekonomický růst, 

rozvoj domácí výrobců a prodejců kol a jejich doplňků, jistá mediální prezentace 

spojená se ZM, nárůst počtu profesionálních závodů, ale také lepší kontakty na 

zahraniční organizátory závodů získané po odchodu některých našich jezdců do 

předních stájí jsou typickými znaky tohoto období. Zásadní vliv musíme přiznat také 

změně pravidel UCI, která umožnila vznik týmů třetí kategorie, na které nebyly kladeny 

takové administrativní ani finanční nároky. 

Své jedinečné postavení mezi domácími týmy si zřejmě ještě upevnila formace vedená 

panem Ženíškem. Tomu se při pokračující spolupráci s milevským ZVVZ nejprve 

podařilo navázat čtyřletou spolupráci se stavební spořitelnou Wüstenrot, po jejímž 

odchodu z cyklistiky se jako hlavní partner chopil týmu ostravský distributor digitální a 

výpočetní techniky firma eD'systém Czech. 

Tým pokračoval v dobrých výkonech a zaznamenal řadu úspěchů doma i v zahraničí. 

Počet jezdců se pod vlivem dvou okolností zvýšil z jedenácti postupně až na šestnáct. 

Prvním důvodem bylo navýšení počtu startujících jezdců z jednoho týmu v závodech 

UCI ze šesti na osm, tím druhým postupné vytvoření druhého závodního programu. 

S tím souviselo také rozšíření realizačního týmu. V roce 2003 se o jezdce staral 

sportovní ředitel a jeho dva asistenti, tři mechanici, čtyři maséři a lékař. Všichni 

spolupracovali s firmou jako OSVČ, někteří dle pravidel UCI celoročně, jiní byli 

najímáni dle potřeby. 

Družina českých profi týmů se začala rozšiřovat v roce 2000. Do třetí divize 

profesionálních týmů se zařadil hradecký PSK – Unit Expert. Tým podporovaný do jisté 

míry ze státního rozpočtu za účelem péče o reprezentaci do třiadvaceti let, působil ve 

svém prvním profesionálním roce se šesti jezdci a dvěma funkcionáři.  

Týmové vedení zvažovalo po úspěšné úvodní sezóně mezi profesionály posun do druhé 

kategorie, tím by však tým přišel o své hlavní poslání, neboť jezdci stáje druhé 

kategorie jsou bez ohledu na věk zařazeni do kategorie elite. Ekonomická situace týmu 

podobný krok tehdy umožňovala. V roce 2001 se stal hlavním partnerem týmu český 
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výrobce cyklistických ráfků firma Remerx. Klíčovým pro další vývoj týmu se ukázalo 

spojení s firmou Whirlpool ČR v roce 2004. Jistou zvláštností fungování tohoto týmu je 

vzhledem k jeho hlavnímu poslání nezbytnost omlazovat v několikaletých cyklech kádr. 

Dalším zástupcem domácích producentů cyklistického materiálu, který po opuštění 

pozice hlavního partnera Závodu míru viděl možnost propagace v podpoře 

profesionálního cyklistického týmy, byla firma JOKO-Velamos výrobce kol pod 

značkou Favorit. U týmu pracoval od roku 2000 jako sportovní ředitel bývalý 

československý profesionál Jiří Škoda. Tým závodil zejména u nás (dvě účasti na ZM), 

v Polsku a na Slovensku. Finanční problémy hlavního partnera po změně názvu týmu na 

Favorit pro rok 2004, znamenaly úplný zánik týmu. 

Názvy profesionálních celků jsou na rozdíl od jiných kolektivních sportů téměř bez 

výjimky odvozeny od jména hlavního partnera či partnerů. Tento princip je dokonce 

zakotven v pravidlech UCI. Samotná vlastnická práva týmů a licencí jsou často v rukou 

neutrálních komerčních subjektů zakládaných sportovními řediteli právě za účelem 

umožnění relativně častých změn názvů týmů. 

V roce 2002 však do profi pelotonu vstupuje mezi týmy třetí divize česká stáj 

s tradičním názvem známým zejména z fotbalu AC Sparta Praha cycling. Ústřední 

postavou managementu je po celou dobu bývalý závodník Zdeněk Rubáš, který se 

rozhodl vydat v cyklistice zcela netradiční cestou. Nejprve získal do svého vlastnictví 

tradiční název nejznámějšího českého sportovního klubu současnosti a poté začal na 

toto jméno shánět partnery. 

Paradoxní umístění centra týmu s názvem Sparta Praha do Rokycan a spolupráce 

zejména s německými partnery určuje zaměření týmu na starty zejména v Německu a u 

nás. Tým začínal s jedenácti jezdci a zhruba tento počet si udržuje s drobnými výkyvy 

po celou dobu své existence. Tým si podle mého názoru neklade žádné zvláštní 

výkonnostní cíle. Úspěchy přicházejí s relativním zájmem kvalitních jezdců o místo 

v týmu prakticky sami. Vedení týmu tyto úspěchy vhodně prezentuje partnerům a 

závodníci se pak plně soustředí na vyhrávání finančních prémií na závodech. Působení 

ve Spartě se stalo odrazovým můstkem pro nejednoho z jezdců, kterým management 

týmu v odchodu většinou nebrání. Jezdci se pak, neseženou-li angažmá v zahraničí, do 

týmu rádi vracejí. 
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Sparta posiluje vztahy se zahraničím také pořádáním již tradičního kriteria pro 

profesionální cyklisty ke konci sezóny v září v Rokycanech. Tento závod a v podstatě i 

celý tým jsou v okolí Rokycan a Plzně velice dobře přijímáni. 

V roce 2003 čítaly domácí profesionální celky počtu pěti. Jejich řady rozšířila po 

postupné ztrátě významu, přežití nejproblematičtějšího období let 95-98 a postupném 

návratu mezi přední domácí týmy pražská Dukla, která se tradičně stará o přípravu 

dráhové reprezentace ve stíhacích disciplínách. S podporou státu získal tým 

v předolympijském roce status třetidivizního týmu se záměrem startu na kvalitnějších 

závodech v zahraničí. 

Početný mladý tým sice dosahoval zejména na dráze i mezinárodních úspěchů, přesto 

na olympijskou nominaci žádný z jeho členů nedosáhl. V olympijském roce pak tým 

nezískal takovou podporu a neudržel statut profesionálního týmu. 

Těchto pět let bylo časem rozvoje české profesionální cyklistiky jako takové. Tomuto 

rozvoji nahrávala celé řada skutečností. Následující období již tak stabilní nebylo.  

4.2.2.6 Jako na houpačce (2005-2007) 

Od začátku roku 2005 zavedla UCI ve snaze posílit pozici špičkové profesionální 

cyklistiky seriál závodů ProTour, který měl zároveň přinést určité jistoty hlavním 

partnerům týmů i závodů. UCI vytvořila nový marketingový produkt, který měl všem 

příznivcům cyklistiky zjednodušit orientaci v jejich oblíbeném sportu. Fakticky tímto 

krokem došlo k dalšímu zvětšení rozdílů mezi týmy i závody. Ekonomický rozvoj 

v tomto období cyklistice stále ještě nahrával, přesto se ne vždy dařilo tento potenciál 

využít. 

Tvrdost nových pravidel ozkoušel na vlastní kůži jako první Ženíškův tým eD’systém-

ZVVZ, který se sice dokázal v kategorii týmů Proffesional Continental prosadit 

k několika vítězstvím, avšak pro další rok nebyl schopen zajistit nového hlavního 

partnera. Rozpočet v tomto roce narostl na více než milion eur a návratnost prostředků 

takové výše z domácího trhu se nejevila ve spojení s cyklistikou jako reálná. Tým měl 

ve skromnější podobě v následujícím roce pokračovat jako Continentální, na konci roku 

však přišel šok v podobě obvinění Jiřího Ženíška z daňových úniků v celkové výši devět 

milionů korun z období let 1998-2001. Ten se za daných okolností rozhodl činnost týmu 

ukončit. 
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Hradecký tým získal k firmě Whirlpool pro rok 2005 dalšího silného partnera, 

největšího domácího výrobce kol značky Author, firmu Universe Agency. PSK 

Whirlpool Hradec Králové po zániku milevského týmu posílil a převzal jeho 

dominantní pozici na domácí scéně. Tým se nemusel déle zaměřovat pouze na kategorii 

U23, ale začal zajišťovat silniční reprezentaci jako takovou. Mohl proto angažovat 

zkušenější závodníky. Vedení týmu vícekrát v tomto období přemýšlelo o posunu do 

vyšší kategorie, avšak nikdy nenastala vhodná situace. 

AC Sparta Praha fungovala v tomto období dle dříve nastaveného řádu bez závažnějších 

problémů. Počet členů týmu se dokonce ustálil okolo patnácti. Tým sice nedisponoval 

takovým zázemím jako některé jiné týmy, přesto dosahoval tradičně dobrých výsledků. 

Ve výčtu týmů tohoto období nám scházejí ještě dva týmy. Oba mají společnou jistou 

podporu od Ministerstva vnitra ČR. 

Mezi Continental týmy se s početným relativně mladým týmem vrátila ASC Dukla 

Praha. Proces efektivnějšího a adresnějšího využívání finančních prostředků byl podle 

jejího dlouholetého manažera Jana Kopače již dávno nastartován a tým směřoval 

odhodlaně za úspěchy. V roce 2007 se díky Aloisi Kaňkovskému tým dočkal titulu 

mistra světa na dráze v nově vypsané soutěži všestrannosti, omniu. Účast v silničních 

závodech slouží týmu zejména jako kvalitní příprava v letním období, přesto tým stojí 

za výchovou např.: bratrů Hačeckých, kteří se oba po úspěších na dráze i silnici 

prosadili do zahraničních profesionálních silničních týmů. O tým se vedle manažera a 

trenéra starali také dva mechanici, masér a jezdci mohli využívat zázemí armádního 

resortního centra Dukla zřízeného dle zákona o podpoře sportu. 

Dalším týmem z kategorie continental se stal tým s centrem v Liberci, který dal 

dohromady pan Zdeněk Vosyka. Tým proslul snad jen neprofesionálním chováním 

managementu a neplněním závazků vůči dodavatelům i partnerům. Dva roky se tým 

těšil ze státní podpory zařazením pod Duklu Liberec. Závodní program týmu se skládal 

zejména ze závodů v Polsku a byl tvořen ve snaze inkasovat co nejvíce peněz na 

startovném. Tento tým bych označil za černou ovci mezi našimi profesionálními celky. 

V dalším období působil již jen jeden rok jako klubový tým, poté zanikl zcela. 

Posledním týmem, který byť až na konci tohoto období, vstoupil jako continental tým 

mezi profesionály, byl mužský tým již dříve zmiňovaného příbramského cyklistického 

klubu. S názvem CK Příbram B.E.I. vstoupil po pečlivě uváženém rozhodnutí dlouhou 
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dobu fungující tým mezi profesionální celky se záměrem dát možnost kvalitním 

odchovancům dále se rozvíjet. V prvním roce měl tým devět jezdců, o které se staral 

sportovní ředitel pan Jiří Wimmer a na závody byl najímán mechanik a masér. 

Profesionální cyklistika u nás prokázala životaschopnost také v tomto období. Pocity, 

které z vývoje těchto tří let mám, jsou přinejmenším smíšené. Některé týmy potvrdily 

svou životaschopnost, jiné tolik štěstí neměly. Ukázala se významnost, alespoň určité 

státní podpory, díky které je možné překlenout hubenější roky. Po zániku Závodu míru 

hrálo důležitou roli udržení určité mediální prezentace silniční cyklistiky, což se 

nakonec podařilo. 

4.2.2.7 Návrat mezi týmy druhé kategorie (2008-2009) 

Období let 2008 a 2009 se stalo obdobím zdánlivé stability a opětovného zavítání 

domácího týmu blíž ke světové špičce mezi týmy Proffesional Continental. UCI navíc 

zavádí novou kategorii týmů, jako šitou na míru pro pražskou Duklu, Track Team, ve 

kterém je možné sdružovat jak muže, tak ženy. Zdánlivě nezastavitelný ekonomický 

růst podpořil výdaje firem na propagaci. 

V prvním roce působení mezi týmy ProConti neměla sestava PSK Whirlpool-Author 

přehnané ambice. Tým tvořilo v tomto období sedmnáct jezdců, manažer, dva sportovní 

ředitelé, jeden stálý a dva najímaní maséři a mechanici, lékař, stálá účetní (jediná na 

HPP, ostatní OSVČ) a významnou roli hraje pracovník pro vztah s veřejností. I v této 

kategorii funguje tým trochu překvapivě jako občanské sdružení. 

Pro rok 2009 tým posílili dva zkušení němečtí profesionálové. Ambice vedení týmu 

rostly, o čemž svědčil také záměr získat statut týmu s povolením žádat o divoké karty 

pro start v závodech ProTour, které mají ohromnou mediální prezenci. Finanční náklady 

spojené se zavedením biologických pasů pro všechny členy týmu, poplatky spojené 

s žádostí o start na jednotlivých závodech a nejistota startu nakonec vedly k upuštění od 

tohoto záměru. 

Ve srovnání nejlepšího domácího týmu s týmy absolutní světové špičky, zaostával náš 

tým, podle slov jeho manažera Vladimíra Vávry, zejména v zázemí na závodech. 

Špičkové týmy disponují týmovým autobusem, ve kterém mají jezdci ihned po etapě 

možnost se osprchovat a najíst. Po dojezdu do hotelu se tak mohou začít rovnou věnovat 

regeneračním procedurám, zatímco jezdci hradeckého týmu musí dohnat, to co ztratili 

cestou.  
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Tým zaznamenal celou řadu mezinárodně ceněných úspěchů, opět se však ukázalo, že 

obdobný projekt je v domácích podmínkách velmi těžko dlouhodobě udržitelný. Tým se 

pro rok 2010 vrací do kategorie Continental. 

O fungování týmu Sparty Praha se toho mnoho nového napsat nedá. Sparta je z mého 

pohledu nejstabilnějším profesionálním týmem domácí scény bez státní podpory. V jeho 

fungování lze i podle slov závodníků nalézt řadu nedostatků, přesto funguje 

v profesionálním pelotonu relativně úspěšně. 

Na fungování příbramského týmu mužů v tomto období můžeme asi nejlépe vidět, do 

jaké míry ovlivňují podnikatelské a spotřebitelské nálady výdaje firem na propagaci. 

Hlavním partnerem týmu se v tomto období stala firma Windoor’s Příbram s.r.o., 

výrobce a dodavatel plastových dveří a oken. Již v prvním roce došlo k posílení týmu, 

který čítal deset jezdců, a celkovému zlepšení technického i servisního zabezpečení 

jezdců. V dalším roce se tým rozšířil na dvanáct jezdců a ještě posílil, funkcionářské 

řady rozšířil na postu asistenta generálního manažera zkušený trenér a manažer Jiří 

Mikšík. Vytvořeným zázemím se zařadil na druhé místo mezi domácími týmy. 

Výsledky týmu sice lehce zaostaly za očekáváními, přesto nebylo zjevného důvodu 

k opuštění kategorie týmů Continental. Tržby hlavního partnera týmů rostly i v roce 

2009. Jen očekávání v ekonomice se pohybovala v době dojednávání smluv na další rok 

(běžně září-listopad) na velmi nízké úrovni. Mužský tým Příbrami pro rok 2010 výrazně 

oslabil a jeho závodní program doznal výrazných změn. 

4.2.2.8 Výsledek světové hospodářské krize (2010-?) 

Světová hospodářská krize výrazně ovlivnila počet týmů zejména evropské 

kontinentální tour. Počet týmů i závodů v kategorii ProTour zůstal nezměněn, účast v ní 

je ohromnou příležitostí. 

Ubyly však dva celky z kategorie ProConti, jedním z nich je domácí sestava PSK 

Whirlpool-Author, a celkově dvacet týmů Continental. 

Sparta Praha pokračuje ve své činnosti bez zjevného oslabení. Naproti tomu CK 

Windoors Příbram zachoval v kategorii mužů pouze skromný klubový tým. 

Dukla Praha pokračuje v nezměněné podobě jako UCI Track Team. 
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Jednání s partnery na rok 2010 nebyla podle slov žádného z dotazovaných nejjednodušší 

a partneři budou pečlivě sledovat účinnost vynaložených prostředků. 

4.3 Český svaz cyklistiky 

V poslední části této práce se budu zabývat vývojem střešní organizace cyklistiky v ČR, 

Českým svazem cyklistiky. 

Za použití dostupných zdrojů se pokusím objasnit, jakým způsobem se měnila jeho 

struktura, rozpočet a spolupráce se zástupci české profesionální cyklistiky. Dále zmíním 

nejzásadnější nedostatky v práci ČSC, tak jak je jmenovali dotazovaní experti. 

4.3.1 Struktura 

Před rokem 1989 byla československá cyklistika organizována dle zákona č. 68/1956 

Sb. o organizaci tělesné výchovy v rámci jednotné tělovýchovné organizace 

Československého svazu tělesné výchovy a sportu (dále jen ČSTV), jehož součástí byl i 

Československý svaz cyklistiky (dále jen ČSSC). Ekonomicky byl tento svaz, stejně 

jako ostatní sportovní svazy, zabezpečován prostřednictvím ČSTV. Rozpočet ČSSC v té 

době se pohyboval okolo 5 mil. Kčs, náklady na uspořádání a přípravu Závodu míru 

činily cca 3 mil. Kčs. 

Úkolem ČSSC bylo zajišťovat státní reprezentaci, koordinovat organizaci Závodu míru, 

pořádat mistrovské soutěže a řídit národní svazy, jejichž úkolem pak byla péče o rozvoj 

masové cyklistiky. Administrativu svazu zajišťovali tři až čtyři pracovníci a dále měl 

svého generálního sekretáře, voleného předsedu a předsednictvo (celkem 15 osob). 

Většina funkcionářů byla dobrovolných navrhovaných  Českým a Slovenským svazem 

cyklistiky. ČSSC měl dále k dispozici placené trenéry (cca 5-8) a profesionální aparát 

ČSTV (lékaři, mezinárodní a metodické oddělení atd.). 

Proces zásadních změn v organizaci celého tehdejšího sportovního prostředí začíná 

prakticky okamžitě. Již druhého prosince 1989 byla schválena zpráva Českého 

ústředního výboru ČSTV obsahující principy budoucích strukturálních změn ČSTV, 

z nichž nejvýznamnější bylo právo svazů, klubů a případných dalších tělovýchovných 

struktur působit s maximální samostatností. ČSSC se po osamostatnění začlenil do nově 

vzniklého dobrovolného sdružení sportovních, tělovýchovných a turistických svazů s 

celostátní působností, tělovýchovných jednot a sportovních klubů i jejich sdružení, 

vzniklých dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, Českého svazu tělesné 

výchovy a sportu (ČSTV). Dále se na základě svých stanov začlenil do 
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Československého olympijského výboru, Mezinárodní a Evropské cyklistické unie (UCI 

a EUC), ve kterých by měl prosazovat zájmy české cyklistiky. 

Další nevyhnutelné změny stanov, které nevycházejí ze změn v cyklistickém sportu, 

nastávají prvního ledna 1993, kdy dochází k rozdělení federativní republiky na dva 

samostatné státní útvary, Českou a Slovenskou republiku. ČSSC se za běžného provozu 

přejmenovává na Český svaz cyklistiky (ČSC) a nadále plní své funkce. 

Zřejmě poslední zásadní změna spojená s územně správní rozdělením ČR se odehrává 

v letech 1999 až 2001, kdy od 12. listopadu 2000 vznikají kraje (zákon č.129/2000 Sb. o 

krajích, převzato z http://www.municipal.cz, v dubnu 2010), jako vyšší územní 

samosprávné celky. Cyklistické prostředí se na tuto změnu připravilo vznikem 

krajských cyklistických svazů, které se staly členskými organizacemi ČSC. 

Dle mě dostupných informací zůstala základní organizační struktura ČSC po celé 

sledované období s určitými nezásadními změnami v této podobě. 

Nejvyšším orgánem ČSC je Konference ČSC scházející se řádně jednou za čtyři roky. 

Konference volí mimo jiné prezidenta ČSC a Výkonný výbor ČSC (VV ČSC, v 

posledních letech jen 7 členů z 21), který plní konferencí stanovené úkoly v období do 

další konference. Kontrolní a revizní komise je jako nejvyšší kontrolní orgán ČSC také 

volena na čtyři roky Konferencí ČSC, tvoří ji nejvíce 5 členů a podléhá jen a přímo jí. 

Výkonný výbor ČSC volí ze svých řad 4 viceprezidenty a jmenuje ředitele sekretariátu. 

Ti pak společně s prezidentem ČSC tvoří Prezidium ČSC, které plní úkoly VV ČSC 

mezi jeho zasedáními. 

Pro řešení odborné problematiky zřizuje prezidium ČSC jako svůj poradní orgán komise 

ČSC, které předkládají svá písemná stanoviska k odborné problematice podle 

požadavků výkonného výboru a prezídia ČSC. 

V současné době jsou komise rozděleny do dvou kategorií na komise odborné a komise 

disciplín. Odborné komise jsou sportovně technická, sportovních center mládeže, 

mládeže, již zmíněná kontrolní a revizní komise, disciplinární, lékařská a komise 

rozhodčích. Počet komisí disciplín se rozrůstal s tím, jak se rozrůstala rodina disciplín 

UCI, k tradičním disciplínám silniční, dráhové, sálové cyklistice a cyklokrosu nejprve 

přibyla disciplína horských kol (1989), na stejném mistrovství světa se odehrávají také 

soutěže v trialu (pod UCI 1992) a poslední začleněnou disciplínou je BMX. Mezi tyto 

komise řadíme také komise zastupující skupiny cyklistů s určitými zvláštními nároky, 
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komisi masters, zastupující veteránskou cyklistiku, a paracyklistiky, zastupující 

cyklistiku hendikepovaných (UCI 2006, ČSC 2009). 

4.3.2 Vývoj rozpočtu 

V této kapitole jsem se musel spolehnout na výpovědi bývalých nebo současných 

činovníků svazu cyklistiky, zejména pokud se týká cifer z počátku sledovaného období. 

Jak již bylo uvedeno v předchozí části kapitoly věnované ČSC, ke konci osmdesátých 

let byl rozpočet ČSSC zhruba 5 milionů korun, přičemž většina rozpočtu byla využita 

na organizaci Závodu míru. Ve stejné pasáži, je však také zmíněna podpora ČSTV bez 

dalšího vyčíslení této podpory. 

Počátkem devadesátých let se ČSSC nedokázal zcela přizpůsobit novým společenským i 

ekonomickým podmínkám a jeho hospodaření vykazovalo každoročně ztráty. Okolo 

roku 1993 dosahoval rozpočet zhruba 20 milionů korun. 

Bolestná procedura oddlužování ČSC začala v polovině let devadesátých a vzhledem 

k cíly neomezovat cyklistiku více než je nutné trvala více než deset. Za tuto dobu se 

rozpočet svazu vyšplhal na více než 35 milionů Kč v hojnějších letech a o něco méně 

v těch hubenějších. Od roku 2000 svazovou pokladnou protékají peníze z Ministerstva 

školství mládeže a tělovýchovy určené pro Sportovní centra mládeže. 

Vývoj finanční situace ČSC shledávám vzhledem k výraznému poklesu popularity 

závodní cyklistiky a mediální prezentace za relativně uspokojující. Je ovšem třeba vzít 

v úvahu, že narostl počet zajišťovaných disciplín, což znamená zvýšení výdajů. Narostl 

však také počet olympijských disciplín, které se těší větší podpoře státu. 

4.3.3 Nedostatky 

Prakticky celou postsocialistickou éru svazu cyklistiky provázejí dohady okolo jeho 

stanov. I přes jisté pokusy nechat se při tvorbě stanov ČSC inspirovat stanovami 

fungujících svazů cyklistických velmocí a dopracovat je v souladu s českým právem ve 

spolupráci s právníky, nebyl nikdy takovýto návrh bez výrazných neodborných změn 

zástupců svazu schválen. Největším nedostatkem stanov vždy byla jakási neurčitost 

v rozdělení pravomocí a odpovědnosti. To způsobuje podle názoru některých expertů 

nižší efektivitu práce než u západních svazů obdobné velikosti (problém efektivity práce 

je typický pro všechna odvětví našeho hospodářství). Z vlastní zkušenosti podpořené 
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názory dotazovaných požívají pak někteří zaměstnanci svazu větší autority a moci než 

jim ze stanov přísluší. 

Jako jeden z hlavních nedostatků spatřovali někteří dotazovaní rozpad struktury 

podpory vrcholového sportu jako takového a neschopnost ČSC vytvořit, strukturu 

alespoň do jisté míry tento systém nahrazující. S tímto nedostatkem souvisí také 

neexistující dlouhodobá koncepce ČSC a nedostatečně dodržovaná metodika cyklistiky. 

Naši reprezentanti tak až na výjimky nedosahují podle většiny expertů dříve běžné 

výslednosti.  

Jako jeden z úkolů vedoucích k naplnění poslání ČSC je vymezena podpora výstavby a 

rozvoje cyklistických zařízení a objektů. V ČR nemáme žádnou regulím UCI 

odpovídající dvě stě padesáti metrovou krytou cyklistickou dráhu, k jejíž výstavbě bylo 

možné využít fondů Evropské unie, avšak ČSC i jeho členské organizace tuto příležitost 

s největší pravděpodobností prováhaly. Navíc ČSC dostatečně nevyužívá ani jedinou 

existující krytou dráhu v místě svého sídla v pražském Motole. Venkovní betonové 

dráhy navíc ve většině případů dále chátrají, některé se za dvacet let demokracie staly 

nepoužitelnými. 

Velkým nedostatkem je bezpochyby také nedostatečná komunikace s médii a 

cyklistickou veřejností. Například obrovské úspěchy Romana Kreuzigera, které nemají 

v historii naší cyklistiky obdoby, nebyly bezpochyby využity odpovídajícím způsobem. 

V posledních letech sice dochází k pozvolnému otevírání se ČSC veřejnosti 

prostřednictvím internetu, avšak v porovnání s některými progresivnějšími svazy stále 

nedostatečně. 
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4.3.4  

5 Diskuse 

Cílem této práce bylo odpovědět na otázku, zda se u nás po pádu komunistického 

režimu začala rozvíjet silniční cyklistika ve své profesionální podobě, případně 

zhodnotit a popsat její vývoj. 

Cyklistika jako taková byla ve sledovaném období v porovnání s většinou ostatních 

sportů ve zcela odlišném postavení. Jestliže sport jako takový sloužil k demonstraci 

funkčnosti a síly socialistických států, o cyklistice u nás to platilo dvojnásob. Masivní 

podpora cyklistiky spolu s rozdělením světového pelotonu na amatérský a profesionální 

stála za vysokou úspěšností našich reprezentantů. Závod míru spolupořádaný domácím 

svazem cyklistiky byl označován za největší amatérský etapový závod světa. Státem 

řízená média poskytovala prezentaci těchto úspěchů ohromný prostor. Domácí 

amatérská cyklistika se těšila relativně velké popularitě a živila velký počet lidí. 

Tato situace se začala měnit prakticky okamžitě po revolučních změnách roku 1989. 

Cyklistika začala ztrácet podporu státu, prakticky se rozpadl systém podpory 

vrcholového sportu. Někteří naši špičkoví cyklisté využili uvolnění poměrů a zamířili 

k profesionálům. Vyvstávala otázka, zda se domácí cyklistická scéna vydá stejným 

směrem. 

Závod míru ztrácel na prestiži hned ze dvou důvodů. Jedním z nich byl odchod 

nejlepších závodníků k profesionálům a tím druhým rozhodnutí UCI o vytvoření 

jednotné kategorie pro všechny cyklisty. Rozdílné zájmy tří pořadatelských pak vedly 

málem k jeho zániku. 

Po překonání prvních hubenějších let, začaly pro české týmy okolo roku 1993 časy 

hojnosti. Platy nejlepších deseti jezdců u domácích týmů v této době několikanásobně 

převyšovaly platy, které pobírá tato skupina jezdců dnes. Finanční odměny na domácích 

amatérských závodech dosahovaly také vyšší úrovně. Mediální prezence závodů 

Českého poháru byla pro tehdejší partnery týmů dostatečná. Některé týmy pravidelně 

startovaly v zahraničí na závodech označovaných jako „open“, na kterých mohli 

startovat jak amatéři tak také profesionálové. 

Po vzoru západních zemí začínají vznikat první maratony, závody pro masy, 

neregistrované milovníky cyklistiky. Dochází také k tříštění sil, vznikem a rozvojem 

závodní cyklistiky, která se distancuje od ČSC. Dalším typickým znakem celého 

67 
 



sledovaného období je začleňování moderních forem cyklistiky (MTB,BMX,Trial) do 

tradičních struktur UCI a postupně také MOV. 

Kdyby roku 1996 nedošlo k vytvoření jednotné kategorie elite, je otázkou, jak dlouho 

by ještě trvalo, než by se první český amatérský tým (na podobné úrovni byly nejméně 

dva), s prakticky profesionálním zabezpečením, odhodlal ke vstupu mezi profesionální 

celky, a zda by k tomu vůbec došlo. Je také nutné přiznat, že vzhledem k směnným 

relacím a rozdílným cenovým úrovním, se nemohly domácí týmy s těmi ze západních 

zemí srovnávat. Sloučení kategorií znamenalo výrazné zvýšení konkurence na všech 

mistrovstvích světa a olympijských hrách. Došlo také ke zrušení silniční časovky 

družstev na sto kilometrů, pro naše reprezentační družstvo velmi úspěšné disciplíny. 

Z veleúspěšného sportovního odvětví, s každoročně pořádanou sportovní akcí světového 

významu, se pomalu stával neúspěšný, pro domácí mediální scénu nezajímavý sport. 

I sama UCI byla částečně zaskočena vývojem svého sportu po sjednocení pelotonu. Až 

s jistým zpožděním zavádí kategorii jezdců do dvaceti tří let (U23) a třetí kategorii 

profesionálních týmů, na které nejsou kladeny takové finanční ani administrativní 

nároky. Všechny tyto okolnosti ovlivnily vývoj profesionální cyklistiky u nás. 

V případě profesionálních týmů trvalo dva roky, než opadlo počáteční nadšení a náš 

jediný profesionální tým se dostal do značných problémů. Závod míru se sice z největší 

krize dostal ještě před sjednocením kategorií, přesto nový start v nejnižší kategorii 

profesionálních závodů ani zdaleka neodpovídal jeho dřívějšímu postavení. K rozšíření 

počtu a zlepšování kvality profesionálních závodů i týmů dochází pozvolna od začátku 

nového tisíciletí. Ve stejné době dochází k alespoň částečnému napravení škod 

v systému přípravy talentované mládeže a státní reprezentace. 

Dvě veliké rány zasáhly domácí profesionální cyklistiku v roce 2005. Obě do jisté míry 

souvisejí s nově vytvořeným seriálem závodů UCI ProTour. Nejprve došlo poprvé od 

roku 1948 k odvolání Závodu míru a na konci roku je oznámeno ukončení činnosti 

jediného českého týmu z druhé nejvyšší kategorie UCI (ProConti). 

Náznakem zlepšení byl další, poměrně vydařený ročník Závodu míru. Bohužel byl tento 

ročník jen jakousi labutí písní a zakončil celou tradici tohoto závodu. 

Dobrou ekonomickou situaci dokázal v předchozích dvou letech nejlepší domácí tým 

(PSK Whirlpool-Author) k opětovnému nakouknutí českého týmu mezi světovou špičku 

(byť jen do kategorie ProConti). Čeští jezdci, kteří v tomto období u týmu působili, 

získali zkušenosti, které v budoucnu rozhodně zužitkují. Nepříznivá ekonomická situace 

a nepříliš lepší vyhlídky stojí za opětovným snížením počtu týmů a jejich návratu pouze 
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do kategorie Continental. Životaschopnost našich týmů je do velké míry věcí náhody. 

Hlavní partneři velkých týmů i závodů se rekrutují z řad nadšených cyklistů, kteří 

zastávají manažerské pozice větších firem, většinou však první kontakt proběhne 

nezapříčiněně. 

ČSC reagoval více či méně úspěšně v průběhu dvaceti sledovaných let na nastalé 

změny. Ve vztahu k subjektům působícím na poli profesionální cyklistiky plní ČSC 

zejména funkci prostředníka ve vztahu k UCI. 

Největší prostor na zlepšení situace české profesionální silniční cyklistiky spatřuji ve 

větším využití médií a spolupráci s nimi. Pasivita v této oblasti je podle mého názoru 

dědictvím z doby socialismu, kdy přicházel zájem jaksi přirozeně (stát nařizoval, co se 

bude vysílat). 

Rozhodně by prospěl větší počet závodů nižší kategorie zařazených do kalendáře UCI, 

které by přilákaly na start vedle domácích týmů také zahraniční konkurenci a jeden 

špičkový podnik, na kterém by se mohli domácímu publiku ukázat Roman Kreuziger a 

František Raboň, dnes bezpochyby nejvýraznější postavy české cyklistiky. 
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6 Závěr 

Závěrem bych konstatoval, že hlavní úkol mé práce, zmapovat a popsat vývoj české 

profesionální silniční cyklistiky, se podařilo naplnit. Byla vymezena rozhodující období 

vývoje profesionálních týmů a závodů na našem území, popsány základní rysy vývoje 

cyklistického sportu u nás jako takového a jeho střešní organizace Českého svazu 

cyklistiky. 

Při získávání důležitých informací jsem se potýkal s určitými problémy, které nakonec 

částečně ovlivnily strukturu celé práce. Obtížné bylo zejména získat jakékoliv oficiální 

dokumenty týkající se fungování ČSC, ale také nalézt písemné zdroje informací 

z období do roku 1999. 

Při překonávání obtíží mi výrazně pomohli oslovení odborníci. V průběhu zpracovávání 

tématu jsem se setkal se zástupci předních českých profesionálních týmů, stejně jako 

s manažery největších domácích závodů minulosti i současnosti nebo s bývalým 

předsedou a současným metodikem ČSC. Všechna tato setkání s lidmi rozličných 

generací a životních i cyklistických zkušeností mě po všech stránkách obohatila. 

Doufám, že tato práce prokazuje znalosti i zkušenosti, které jsem nabyl v průběhu studia 

i svého více než pětiletého působení v prostředí silniční cyklistiky. 
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9 Přílohy 

Příloha 1 

Vizitka jednotlivých respondentů pro rozhovor podle návodu 

Ing. Jan Kopač 

- manažer ASC Dukla Praha 

- bývalý místopředseda ČSC 

- předseda Dráhové komise ČSC 

- bývalý závodník republikové úrovně 

Vladimír Vávra 

- manažer PSK Whirlpool-Author 

- bývalý místopředseda ČSC 

- bývalý závodník reprezentant 

- účastník Závodu míru 

Pavel Doležel 

- dlouholetý pořadatel ME Masters ve Žďáru nad Sázavou 

- bývalý ředitel Závodu míru 

- bývalý trenér československé reprezentace 

- bývalý reprezentant, vítěz etapy na ZM a druhý v celkovém pořadí v roce 1965 

Lubor Tesař 

- manažer závodu Praha-Karlovy Vary- Praha 

- bývalý dlouholetý reprezentant, bronzový medailista z MS 1993 v silničním závodě 

amatérů 

- bývalý závodník Tico Praha, PSK Unit Expert, Wüstenrot (eD’systém)-ZVVZ a 

německých profesionálních týmů 

- účastník Závodu míru 

Svatopluk Henke 

- dlouholetý funkcionář ČSC 

- bývalý dlouholetý reprezentant 

- účastník Závodu míru 
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Příloha 2  

Struktura rozhovoru 

Část první – česká cyklistika 
 

 Pokuste si vzpomenout a popsat, jak byla organizována československá cyklistika v 
posledních letech před sametovou revolucí. (Byla funkčnost systému zajištěna 
převážně prací dobrovolníků? Uživila cyklistika vrcholové sportovce? Činovníky? 
Kolik peněz stát na podporu cyklistiky věnoval?) 

 

 Dochází dle, Vašeho názoru, k nárůstu profesionalizace v české cyklistice? Pokud ano, 
jaká pozitiva, případně negativa, s sebou tento trend přináší (pro závodníky, trenéry, 
sportovní ředitele, mechaniky, maséry, rozhodčí a další funkcionáře)?  
 

 Je pravda, že profesionální (jak je chápána UCI) cyklistika se v ČSR začala rozvíjet až 
po roce 1989?(později? 1997) 
 

 Pokuste se zhodnotit vývoj cyklistiky jako takové od roku 1989 po současnost. Je 
možné vymezit určitá charakteristická období? Čím byla tato období z hlediska vývoje 
sportu, resp. české společnosti ovlivněna? 
 

 Jak se, dle vašeho názoru, měnila úroveň sportovních výkonů českých jezdců, týmů a 
závodů pořádaných na našem území? (Ke každému bodu se, prosím, vyjádřete zvlášť)  
 

 Změnila se nějakým způsobem struktura závodů a cyklistiky organizované ČSC od 
roku 1989? 
 

 Projevily se v české cyklistice po stránkách organizačního zabezpečení, financování, 
výkonnosti a vzdělávání nějakým zásadním způsobem změny, které prodělala světová 
silniční cyklistika (vznik Světového poháru, následně Pro Tour atd.)? Jak? 

 
 Cyklistika (zejména rychlostní) je společným produktem mnoha zúčastněných stran. 

Její kvalita je ovlivněna kvalitou silnic, drah, materiálním zabezpečením, trenérů, 
funkcionářů a v neposlední straně také závodníků. Jaké jsou dle Vašeho názoru 
největší rezervy české cyklistiky? (podpora státu, spolupráce s ČSTV, nedostatečný 
systém vzdělávání, materiální zabezpečení) 
 

 Opomněl jsem nějaké téma? Rád byste se vyjádřil k další související oblasti? 
Neváhejte. 
 
 

Část druhá – konkrétní organizace 
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 Jak byste zhodnotil vývoj Vaší organizace od roku 1989 po současnost z hlediska její 
a) výkonnosti, b) efektivnosti a c) návaznosti její činnosti na ostatní organizace 
českého sportovního prostředí? 
 

 Kolik lidí Vaše organizace zaměstnává? Na hlavní, vedlejší pracovní poměr, smlouvu 
o pracovní činnosti nebo provedení práce a s kolika dobrovolníky spolupracujete 
celoročně a s kolika příležitostně. Jakým způsobem se tyto počty měnily od roku 
1989? 
 

 Jaké okolnosti nejvíce ovlivnily činnost Vašeho týmu (organizace)? 
 
 

 Kde vidíte největší prostor na možné zlepšení činnosti Vašeho týmu z hlediska jeho 
organizace?  
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Příloha 3 

Vizitka respondentů pro neformální rozhovory 

Jiří Ženíšek 

- bývalý dlouholetý manažer týmů ZVVZ Milevsko 

- zakladatel společnosti Cyklistika s.r.o. 

Petr Bauer 

- dlouholetý trenér se zkušenostmi práce s profesionály 

- dlouholetý závodník (v Československu, Švýcarsku, v kategorii masters) 

- bývalý předseda ČSC (1993-1994) 

- bývalý sportovní ředitel u řady cyklistických týmů 

Karel Kopr 

- dlouholetý závodník a trenér republikové úrovně 
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Příloha 4 

Otázky na respondenty pro neformální rozhovor 

Jiří Ženíšek 

 Od kterého roku jste se věnoval profesi manažera cyklistického týmu? 

Od kterého roku byste označil Váš tým za profesionální? 

 kterém roce byl Váš tým poprvé registrován jako profesionální u UCI? Víte jak to bylo u 

TICA Praha? 

Jaké byly hlavní marketingové záměry hlavních sponzorů Vašeho týmu? (ZVVZ, 

Husqvarna,98-krize Wustenrot, Ed'System Czech) 

 V jakém pracovním poměru byli lidé spolupracující s Vaším týmem? jezdci, maséři, 

mechanici, trenér, management? 

 Jak se vyvíjel počet lidí spolupracujích s Vaším týmem? 

 Byl Váš tým občanským sdružením nebo obchodní společností? 

 Zhodnoťe prosím úroveň sportovních výkonů Vašeho týmu! 

Našel byste v době fungování Vašeho týmu něčím charakteristická období? 

Petr Bauer 

 Jak byste zhodnotil vývoj ČSC od roku 1989 po současnost z hlediska jeho efektivnosti a 

návaznosti jeho činnosti na subjekty profesionální cyklistiky (týmy a organizátory)? 

 Jak se vyvíjel rozpočet ČSC v době Vašeho působení ve funkci jeho prezidenta? 

 Kolik lidí ČSC zaměstnával v době Vašeho působení? 

 Jaké okolnosti nejvíce ovlivnily činnost? 

 Kde vidíte největší prostor na možné zlepšení činnosti ČSC? 

 Pokuste se zhodnotit vývoj domácí profesionální cyklistické scény od revoluce po 

současnost. 

 Je možné vymezit nějaká výrazná období? S čím jejich vymezení souvisí? 

Karel Kopr 

 Co měla společného Bohemia tour v Novém Boru s Ytong Bohemia tour pořádanou 

v okolí Berouna? 

 Jak bys popsal vývoj profesionálních týmů u nás? 

 Jak se měnila úroveň profesionálních závodů, kterých ses účastnil?
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Příloha 5 

Konjunkturální průzkumy, indikátory důvěry - výhledy do budoucna 

 

ČSÚ nezkoumá jen jevy minulé, ale snaží se postihnout i očekávaný vývoj v budoucnosti. Věci 

příští se dají odhadovat různě a ČSÚ se chce vyhnout jakémukoli „hádání z ruky“. Proto 

provádí tzv. konjunkturální (konjunkturní) průzkumy, při nichž se vybraných subjektů 

(podnikatelů, spotřebitelů) táže na jejich očekávání do budoucna. (www.czso.cz, duben 2010) 
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