
 

 

ZPRÁVA odstupujícího předsedy Václava Lišky 
 

O (NE)FUNGOVÁNÍ CESKÉHO SVAZU KOLOBĚHU MEZI LETY 2015-2017 
 
Drahé koloběžkářky a koloběžkáři, přátelé a kamarádi, 
před dvěma lety jsem jako slepý k houslím přišel k funci předsedy Českého svazu koloběhu, aniž 
věděl, co tato funkce obnáší. Myslel jsem si, že se jedná o funkci vesměs čestnou a mou povinností 
tak bude se sem tam ukázat na závodech, rozdat úsměvy a vyfotit se. Z tohoto snu jsem byl velice 
rychle vyveden a musel jsem si stanovit několik cílů, kterými by se dařilo udržet sportovní koloběh:  

 1) Zachovat a „vypilovat“ dvoudenní ligová klání, neboť Rollo liga je to, co máme jako 
jediní na světě. 

2) Sjednotit koloběžkářskou komunitu, bez které bychom tu nebyli, a ukázat jí, že Rollo 
ligy se účastní závodnice a závodníci nejen různých věkových kategorií, ale především 
těch výkonnostních. 

3) Vytvořit Český koloběžkový pohár a Český krosový koloběžkový pohár jako nenásilnou 
líheň talentů všech věkových kategorií, aby tyto závody přitáhly lidi k závodění. 

 4) Nastavit základní principy partnerství a sponzoringu – bannerová stěna a loga partnerů 
na svazových dokumentech (web, propozice), komunikace s partnery – něco jako 
tisková zpráva po každých závodech se shrnutím, reportem, výsledky a fotografiemi. A 
shánění partnerů v soukromé sféře, nebýt závislý pouze na příspěvcích členů ČSK. 

 5) Zapojit do dění lidi z komunity 
 
Co se povedlo: 

1) Uspořádat po několika letech opět 6závodních víkendů (v roce 2016 5ks), takže počet neklesl 
pod 5, což považuji za hraniční, abychom se mohli „pýřit“, že tu máme nejstarší koloběžkovou 
ligu světa. Eurocup EC se loni skládal ze tří závodů a letos ze dvou. 

2) Sestavení Českého koloběžkového poháru a Českého krosového koloběžkového poháru.  
 

3) Vytvoření systému svazového partnerství – rozdělení partnerů dle finančního či nefinančního 
plnění na webové stránky svazu, bannerovou stěnu za stupni vítězů, oficiální propozice všech 
pořadatelů RL. Tím jsme dosáhli na výraznější příjmy a peníze ze soukromého sektoru na 
financování, dotování časomír pro pořadatele. 

 
4) DRESy – třebaže nemáme oficiálně reprezentaci, neb nejsou žádná pravidla pro zařazení do 

reprezentace, pro MS 2016 v  Austrálii jsme nechali vyrobit dresy pro naše účastníky a ti se 
odvděčili medailemi. Dle se vyrábí dresy pro vítěze a vítězku celkového pořadí Rollo ligy, jak 
loňské, tak i letošní. 

 
5) Oslovení ČOV s  více než 300sty členy – čekáme na výsledek. 
 
6) Vytvoření facebookového profilu a nových log (úprava starého ČSK pro uživatelsky přijatelnější 
s  respektováním historie a vytvoření log pro poháry a RL), nabídky pro partnery svazu, nová 
bannerová stěna na sezonu (vše aktuální), včetně závodních čísel 
 
7) Zajištění svazové nadupané lékárničky, která je každým rokem obměňována a doplńována 
 

 
Co se nepovedlo: 



 

 

1) vytvořit manažerský systém, kdo co bude v  ČSK dělat, aby vše nedělal předseda. Tím se 
předejde “vyhoření” předsedy jako k tomu došlo u mé osoby, ale i několika mých předchůdců.
   

2) Vytvořit mustr propozic závodů RL pro pořadatele, aby závodnice a závodníci věděli, kde co 
najdou – sjednocení. S  tím, že na první stránce by byli partneři organizátorů daného závodu na 
poslední partneři svazoví. 

 
Je otázka, zda se pustit více do podpory mládeže ve chvíli, kdy tu chybí metodika soustavného 
tréninkového procesu a vůbec vyškolení trenéři. Jsem toho názoru, že by se mělo začít od podlahy 
a ne tím, že se pořídí koloběžky a na nich děti hlava nehlava jezdí a nejsou vedeni lidmi, kteří na 
koloběžce sami nejezdí. Není tedy pro děti přínosnější, když se věnují tradičnímu sportu a koloběžka 
zůstane kvalitním doplňkem, který se stane hlavním sportem v dospělosti, viz. boby apod.? 
Je zde otázka, zda není lepší  soustředit se na podporu seniorů, kterých u nás stále přibývá nejen v 
České republice, ale i našem svazu? 
 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem svým spolupracovníkům a lidí, kteří mi pomáhali poslední 
dva roky vést koloběžkové hnutí - Petrovi Peštovi, Karlu Dvořákovi, Honzovi Vláškovi, Martinu 
Kadlecovi, našemu archiváři Rosťovi Točíkovi. Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům Rollo ligy a 
ČSK i ČKKP, že se s naším svazem spojili. Velký dík patří partnerům Českého svazu koloběhu, kteří 
svým charitativním konáním pomáhají udržovat náš krásný sport při životě a v neposlední řadě 
vzdávám holt všem, kteří jezdíte na koloběžkách, účastníte se všemožných koloběžkových akcí a 
děláte tak reklamu našemu sportu. 
 
Ať už se povedlo či nepovedlo hodně věcí, nejdůležitější věcí zůstává setkávání lidí různých mentalit, 
povolání, věku a fyzické kondice. Lidí, kteří milují pohyb na stupátku mezi dvěma koly. Lidí, jak říká 
Alpo Kuusisto (několikanásobný mistr světa v koloběhu), k sobě poctivým, jinak by na koloběžce 
nejezdili.  
 Věřím, že mí následnovníci budou ctít to, že se jedná o velice křehkou komunitu, která je 
nabourávána každým rokem z jiné strany různými chtíči a zvláštními vizionáři. Chceme-li si zachovat 
svobodu závodění a především setkávání, tak se budeme muset do budoucna umět i nadále 
domlouvat, mluvit spolu, budeme muset dělat kompromisy. Nic se ale nevyrovná tomu, když v cíli 
vidíte spokojené a unavené obličeje, když vidíte večer cinkající půllitry největších soupeřů a když 
cestou ze závodů potkáváte kulhající osoby na pumpách,...To když uvidíte i v budoucnu, tak si 
budete jisti, že jdeme správnou cestou. 
 
Přeji hodně štěstí nově zvolenému předsedovi i předsednictvu! 

 
 
”Trhni si nohou!” 
Dosluhující předseda ČSK 
Václav Liška 
 
 


