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1) Rozsah RŠ 2023 

 

a) 4x nafukovací Roadshow (1x Brno, 1x Frýdek-Místek, 1x Praha, 1x Trutnov) 

Materiál pro jeden nafukovací tunel:  

1x nafukovací tunel, 1x stativ, 20x míč měkký, 2x plastová pálka, 1x ballbag 

 

b) 1x nafukovací skákadlo (společné s Českou softballovou asociací) 

c) 2x pálkařský tunel + L-Screen/screen 

Materiál pro pálkařský tunel:  

1x pálkařský tunel včetně sítě, 1x screen/L-screen včetně sítě 

 

d) 2x mobilní střídačky 

e) 1x radar na měření rychlosti nadhozu 

f) Výstava 100 let českého baseballu 

konstrukce obsahuje: 4x tyč, 2x podstavec, 4x šroub, 1x imbus, 1x výstavní panel  

 

g) 1x jednokotoučový nadhazovací stroj JUGS PS50 v každém regionu  

(1x Brno, 1x Frýdek-Místek, 1x Hluboká n./Vlt, 1x Pardubice, 1x Praha) 

 

   Společné skákadlo ČBA a ČSA    Roadshow C (Praha) 
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Výstava 100 let českého baseballu 

 
 

2) Úložiště 2023 

Osoba, která vyzvedává jakoukoliv z položek Roadshow, se spojí s kontaktní 

osobou a domluví se na předání alespoň 3 dny předem. 

 

a) RŠ A Brno – klub Draci Brno, MBS, ul. Sokolova 2h, Brno 

Kontaktní osoba: Jan Altrichter, email: alta5@seznam.cz, tel.: 737 644 170 

 

b) RŠ B Frýdek-Místek – klub Klasik FM, ul. 28.října 2428, Frýdek-Místek 

Kontaktní osoba: Tomáš Volný, email: volny.tomas@gmail.com, tel.: 604 934 364 

 

c) RŠ C Praha – klub Tempo Praha, ul. Zelenkova 3/530, Praha 

Kontaktní osoba: Adam Nevěřil, email: aneveril@titans.cz, tel.: 737 676 381 

 

d) RŠ D Trutnov – klub Rytíři Trutnov, ul. Bohuslavická 97, Kryblice, 541 01 Trutnov 

Kontaktní osoba: Roman Klempíř, email: romanklempir@seznam.cz, tel.: 731 552 537 

 

e) Mobilní střídačky – klub Tempo Praha, ul. Zelenkova 3/530, Praha 

Kontaktní osoba: Adam Nevěřil, email: aneveril@titans.cz, tel.: 737 676 381 

  

f) Výstava 100 let českého baseballu, radar – Česká baseballová asociace (Strahov), ul. 

Zátopkova 100/2, Praha 6 

Kontaktní osoba: Karel Jaksch, email: jaksch@baseball.cz, tel.: 773 759 222  

 

g) Pálkařský tunel + screen/L-screen – Česká baseballová asociace 

Kontaktní osoba: Martin Šmidt, email: praguebaseballacademy@gmail.com, tel.: 775 707 094 

 

h) Společné skákadlo ČSA/ČBA – Česká softballová asociace, ul. Zátopkova 100/2, Praha 6 

pro rok 2021 je společné skákadlo ve správě České softballová asociace skrze vlastní 

rezervační systém, pro rezervaci termínu kontaktujte sekretariát ČBA 

Kontaktní osoba – Karel Jaksch, email: jaksch@baseball.cz, tel.: 773 759 222 
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i) Jednokotoučový nadhazovací stroj JUGS PS50  

a) Region Jih, Hroši Brno 

Kontaktní osoba: Jan Altrichter, tel.: 737 644 170, email: alta5@seznam.cz 

 

b) Region Jihozápad, Sokol Hluboká 

Kontaktní osoba: Martin Macháček, tel: 724182504, e-mail: m.machacek@seznam.cz 

 

c) Region Severovýchod, Waynes Pardubice 

Kontaktní osoba: Tomáš Rambousek, tel.: 608 422 351, email: wayne@waynes.cz  

 

d) Region Severozápad, Tempo Praha 

Kontaktní osoba: Pavel Kunst, tel.: 603 940 886, email: pkunst@tempopraha.cz  

 

e) Region Východ, Klasik Frýdek-Místek 

Kontaktní osoba: Tomáš Volný, tel.: 604 934 364, email: volny.tomas@gmail.com 

 

Nadhazovací stroj JUGS PS50         Roadshow D (Trutnov) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Rezervační systém na baseball.cz  

a) Umístěn odkaz na manuál a rezervační systém do hlavního menu baseball.cz, 

b) Rezervační systém ČBA v roce 2023 je k dispozici pro Road Show A, B, C, D, mobilní 

střídačky, radar, pálkařské tunely + L-screen, Výstavu 100 let českého baseballu, 

jednokotoučové nadhazovací stroje a společné skákadlo ČSA/ČBA 

c) Po rezervaci se zájemci vygeneruje potvrzovací email o přijetí objednávky, obsahující:  

i) smlouvu o zapůjčení 

ii) pokyny k užívání RŠ (manuál) 

d) Pro označení dat v kalendáři tým uvádí celkový počet dní půjčení, tj. včetně vyzvednutí a 

vrácení materiálu.  

e) Možnost zrušení rezervace klubu, který zapůjčený materiál poškodí nebo ztratí a 

neuhradí náklady spojené s uvedením do původního stavu nebo nedodržuje podmínky 

zapůjčování.  
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4) Rozpočet  

a) Půjčovné Roadshow A (Brno), B (Frýdek-Místek), C (Praha), D (Trutnov) a pálkařské klece 

činí 200,- Kč, částka za vypůjčení je jednorázová a slouží k servisu RŠ. Částka je stanovena 

pro zapůjčení v rozsahu do 7 kalendářních dnů, při vypůjčení delším než 7 dní je opět 

účtována částka 200,- Kč. Ostatní položky RŠ jsou při zapůjčení na méně než 7 

kalendářních dní bez poplatku, při zapůjčení na více než 7 dní je účtován poplatek ve výši 

200,- Kč. Vybraná částka, pokud nebude využitá na servis RŠ v daném roce, bude ve výši 

80 % předána KMR ČBA na vybraný rozvojový projekt. 20% vybrané částky v daném roce 

bude převedeno do dalšího roku a bude použito pouze na servis RŠ.   

 

i) uskladnění v každém městě jde z rozpočtu a je v režii regionálního 

pracoviště 

ii) servis dle potřeby stavu jednotlivých RŠ jde z fondu na opravy, viz. 

„půjčovné“ 

iii) faktury za výpůjčky jsou vystavovány čtvrtletně 

 

5) Systém půjčování přes datovou komunikaci na baseball.cz 

a) Nutnost mít klubové přihlašovací údaje (stejné jako pro registraci, překládání zápasů 

apod.) 

b) Rezervace RŠ 

 

 

Roadshow A (Brno) 
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6) Pravidla a podmínky pro půjčování 

a) Pravidla pro půjčování 

i) Využití kluby dle tohoto stanoveného rozdělení:  

➢ Brno (RŠ A) pro region JIH 

➢ Frýdek Místek (RŠ B) pro region VÝCHOD 

➢ Praha (RŠ C) pro region SEVEROZÁPAD A JIHOZÁPAD 

➢ Trutnov (RŠ D) pro region SEVEROVÝCHOD 

➢ Společné skákadlo, radar, klec, mobilní střídačky, Výstava 100 let 

českého baseballu bez omezení (*) 

➢ Nadhazovací stroje dle regionu 

(*) Nafukovací skákadlo je společným majetkem ČBA a ČSA a oba národní svazy 

uzavřeli o uskladnění a půjčování smlouvu o spolupráci.  

Pro rok 2023 má skákadlo ve správě ČSA, oddíly ČBA žádají o zapůjčení skrze svůj 

svaz.  

ii) Rezervace přes baseball.cz. 

iii) Vybrání termínu, maximálně sedm dní. Delší termín může povolit regionální 

pracoviště, které má RŠ ve správě.  

iv) Kontrola materiálu před půjčením a při vrácení vypůjčeného materiálu vždy za 

přítomnosti odpovědné osoby k dané RŠ. V případě poškození nebo ztráty uvést 

do původního stavu, případně poškozený nebo chybějící materiál uhradit.  

v) Článek a fotoreport na jaksch@baseball.cz do 3 dnů po akci pro publikaci na 

webové stránky ČBA 

vi) Uhrazení půjčovného, oddíl obdrží jednou za tři měsíce fakturu k úhradě 

vii) Smlouva nabývá platnosti v okamžiku odsouhlasení podmínek zapůjčení a 

potvrzením rezervace v rezervačním systému baseball.cz 

viii) V případě zrušení rezervace je dotyčná osoba povinna informovat sekretariát 

ČBA, který akci vymaže z rezervačního systému. Pokud sekretariát ČBA tuto 

informaci neobdrží, bude klubu účtován rezervační poplatek ve výši 200,- Kč.   

 

 

Mobilní střídačky 
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