Zápis z valné hromady Českého svazu
koloběhu z.s.
konané dne 14. 10. 2017 v Pardubicích.

1 ÚVODNÍ BLOK
Stávající předsednictvo provádí před zahájením Valné hromady kontrolu mandátu příchozích. Na Valné
hromadě má právo hlasovat podle stanov a rozhodnutí předchozí Valné hromady zástupci 15 klubů
registrovaných v ČSK. Seznam klubů a přítomných zástupců je přílohou tohoto zápisu. Z celkového počtu
30 možných zástupců je přítomno 20, Valná hromada je tedy usnášeníschopná a začína v 13:25.
Valnou hromadu zahájil stávající předseda Václav Liška.
Po přivítání účastníků navrhuje za předsedu Valné hromady Petra Peštu. Petr Pešta návrh přijímá.
Usnesení: Petr Pešta bude předsedat této Valné hromadě.
Proti 0 hlasů. Usnesení bylo přijato.
Petr Pešta navrhuje jako zapisovatele této valné hromady Martina Kadlece.
Usnesení: Martin Kadlec bude zapisovatelem této valné hromady.
Proti 0 hlasů. Usnesení bylo přijato.
Valné hromady se účastní také několik hostů. Petr Pešta navrhuje, že Valná hromada proběhne jako
veřejná s tím, že účastníci bez hlasovacího práva mohou být přítomni a vystoupit po vyzvání.
Usnesení: Valná hromada bude veřejná.
Proti 0 hlasů. Usnesení bylo přijato.
Petr Pešta navrhuje Volební a jednací řád pro tuto Valnou hromadu a seznamuje přítomné s hlavními
body. Tento předpis byl všem klubům zaslán s předstihem emailem a nepřišly k němu žádné připomínky.
Je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení: Valná hromada schvaluje předložený Volební řád a Jednací řád.
Proti 0 hlasů. Usnesení bylo přijato.

2 ZPRÁVA PŘEDSEDY ČSK
Stávající předseda ČSK Václav Liška přednáší zprávu o činnosti za jeho dobu ve funkci. Několik klíčových
bodů ze zprávy předsedy: Základní body, které si vytyčil jako cíl:
 Sjednotit komunitu
 Rozvinout a udržet Rollo ligu a to jako víkendové závody
 Zorganizovat nižší soutěže: poháry (Český koloběžkový pohár - ČKP, Český krosový koloběžkový
pohár - ČKKP)

 Rozvoj vztahů s partnery a sponzory ČSK
 Zaktivizování komunity
Subjektivní zhodnocení:
 Co se povedlo:
o Rollo liga, vloni 5 kol, letos 6 kol (po dlouhé době)
o ČKP, ČKKP – organizátoři se dnes sami aktivně hlásí o zapojení jejich závodů na našich
soutěží, není nutné je oslovovat
o Podařilo se zajistit partnery, výše sponzorských příspěvků výrazně narostla, což umožnilo
přispívat organizátorům závodů na časomíru
o Oslovení Českého olympijského výboru - ČOV, zatím čekáme na vyjádření o možném
zapojení ČSK do struktur ČOV
o Nové logo, modernější ale s ohledem na tradice, dále vytvoření log pro soutěže
o Podpora ligy: každoročně nová startovní čísla, banner, stěna za stupně vítězů, dobře
vybavená lékárnička.
 Co se nepovedlo:
o Rozdělení kompetencí v rámci předsednictva. Příliš mnoho práce zůstalo na předsedovi.
o Nižší soutěže (poháry) se uskutečnily ale organizace a koordinace měla chyby.
o Měl se vytvořit jednotný vzor propozic. Ten sice nakonec vznikl, ale neuplatnil se.
 Shrnutí: Podařilo se udržet a rozvíjet Rollo ligu, což je klíčový prvek ČSK.

3 ZPRÁVA O ZAHRANIČNÍ ČINNOSTI
Jan Vlášek přednáší zprávu o dění v zahraničí a zapojení ČSK do mezinárodních aktivit:
 Zahraniční činnost je slabá a upadá
 Letos součástí Evropského poháru pouze dvě soutěže, nejméně v historii (ČR a Rakousko).
 Z hlediska výkonnosti – sportovní kvalitu mají pouze závodníci v ČR a Holandsku + jedinci
z Finska.
 Aktivní národy – pravidelně organizované soutěže: pouze ČR, NL, Estonsko
 Špatná mezinárodní komunikace, činnost omezená pouze na domluvu závodů a počítání
výsledku poháru. Stále se daří udržet světový žebříček.
 Plán závodů Evropského poháru na příští rok:
o Estonsko - Eurocup
o ČR - Eurocup
o Nizozemí - Mistrovství světa

4 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Karel Dvořák přednáší zprávu o hospodaření ČSK v roce 2017 (zatím neuzavřeno)
Na začátku kalendářního roku bylo na účtu 54 000 Kč.
Příjmy (všechny částky zaokrouhlené na tisíce)
 členské příspěvky: 48 000 Kč
 reklama a sponzoring: vyjednáno 88 000, z toho 63 000 již na účtu, zbylých 25 000 přislíbeno do
konce roku

Výdaje:
 Časomíra 66 000 Kč
 Drobné položky: medaile, internetová doména, ceny pro vítěze soutěží
Nyní je na účtu 84 000 Kč. Pokud sponzoři splní své závazky, bude na účtu na konci roku přes 100 000 Kč.

5 ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE





První rok činnost ČSK aktivnější, druhý rok patrná únava
ČSK do ČOV: podaná žádost, Výbor neolympijských sportů ČOV slíbil, že doporučí kladné rozhodnutí,
ale stále čekáme na vyjádření
První kolo ligy – RK zjistila na poslední chvíli, že 1. kolo nebude. Petr Pešta narychlo zorganizoval
alternativní první kolo ve stejném termínu. Petr Pešta dále napsal většinu článků za soutěží na web
Příliš mnoho práce a odpovědnosti pouze na předsedovi je do budoucna neudržitelné, zejména při
rozšiřování aktivit. Hrozí ztráta kvality klíčových aktivit – Rollo liga. Nutné po několikáté zdůraznit, že
Svaz je jen pár jedinců, dělají pro ČSK práci a často s větším nasazením a především odpovědností,
než při práci pro klub. Přitom naše situace je na světě ojedinělým úkazem a malým zázrakem.
Zázrakem, který trvá již přes 43 let a opravdu jen díky ochotě a vůli, odpovědnosti několika jedinců,
kteří bez nároku na odměnu obětují osobního volno, často i práci, aby mohla ROLLO LIGA a Český
svaz koloběhu existovat a šířit pohodu na stupátku mezi dvěma koly… a to je nadále neudržitelné.

6 PODNĚTY OD KLUBŮ – PŘEDEM POSLANÉ
Kostka RACING (Lenka Kráčmarová) – původní příspěvek se volně prolíná s diskuzí nad jednotlivými
body:











Špatná struktura webu – předpisy nejsou snadno dohledatelné a některé chybí
Loga partnerů také špatně přístupná
K diskuzím o webu přispívá i Martin Bugner – host, který pracuje na novém webu ČSK
Řada dotazů a podnětů k registračnímu portálu a struktuře webu:
o Žaba: registrační web – spustit dřív než letos, lidé měli zájem
o Potvrzovací email k platbám
o Nutno ověřit zda jsou vedené osobní údaje v souladu s GDPR
Diskuze k organizaci krosového poháru v roce 2017
o Špatná komunikace, dobré podněty zapadly (Novacup)
o Václav Liška: pro pohár a krosový pohár potřebujeme dobrovolníky
o Návrh změny bodování krosového poháru – koeficienty podle délky trati tak, aby si závodník
mohl vybrat, kterou trať pojede, nyní se body dávají pouze za jednu.
Jan Horák: Otázka významu a struktury ostatních soutěží
Zdeněk Gaďourek: poháry by měly mít i kategorii mládež, s kratšími trasami
Diskuze o změně bodování Rollo ligy – bonifikace pro první místa, nevýhodou nekonzistence
s historickými tabulkami a složitější počítání
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Diskuze se posunula k termínům Rollo ligy v roce 2018:
14. - 15. 5.: Velké Poříčí, Kostka
26. - 27. 5.: Račice
23. -24. 6.: Plzeň
Ostrava, zatím bez termínu
Možná: Unikosy, ovšem na nové trati na Moravě
Možná: Lipník, Vysočina aréna
Možná: Martin Žaba, COCONi, Bělá pod Bezdězem, nová trať: 7 km asfaltu pro inliny, je tam i
autodrom s širší tratí
Začátek června Eurocup
Červen: další možnost Louny, týden před Plzní

8 DALŠÍ DISKUZE











Po projednání kalendáře pokračuje volná diskuze k dalším tématům:
Zdeněk Gaďourek: Navrhuje zařazení soutěží pro děti 8-9 let, protože se Rollo liga jezdí převážně na
uzavřených tratích, kde není problém se silničním zákonem a limitem 10 let. Hlavní protiargumenty
jsou organizační náročnost, fakt že ve většině ostatních sportů jsou závody dospělých a dětí většinou
oddělené a až do zhruba 12 let pouze regionální. V tomto smyslu padají návrhy na organizaci
regionálních závodů v krajích, kde jsou děti - hlavně severní Morava. Závěr: organizování dětských
závodů nebude pro pořadatele povinné, ale organizátoři by měli zvážit zařazení dětských závodů,
pokud je to možné – hlavní podmínka je uzavřené tratě.
Zdeněk Gaďourek: pro organizaci regionálních meziškolních soutěží je možné využít Asociaci školních
sportovních klubů, která funguje na úrovni státu i kraje a organizuje soutěže mezi školami i
v ostatních sportech.
Jan Horák: dětské soutěže by se primárně měly organizovat na krajské úrovni, dokud krajskou
strukturu nemáme, by k tomu mohly sloužit poháry (pokud je rozšíříme).
Jan Horák: Navrhuje zavedení kategorie elite, do které by spadali všichni senioři a dobrovolníci
z kategorií masters, veteráni a junioři. Z této kategorie by vzešel vítěz Rollo ligy. Výhodou by bylo
zjednodušení rozdělování pelotonu – nyní počítáme celkové výsledky napříč kategoriemi, což
neumožňuje rozdělit kategorie senioři, masters a junioři. Petr Pešta upozorňuje, že masters nebudou
mít o kategorii zájem.
Další návrhy a diskuze k pravidlům:
o Družstva žen by měla mít nejméně tři členy, jako u mužů
o Měli bychom prosadit naše věkové kategorie do IKSA pravidel
o Povolení “ostaršování“ v mládežnických kategoriích
Diskuse o předem předloženém návrhu - zvýšení ročních příspěvků a to až na 500,- Kč/rok/osoba, různé názory od nezvyšovat, jen mírně až na 500 za závodní licenci

Usnesení: Valná hromada ukládá předsednictvu, aby se zabývalo výše uvedenými body při
schvalování soutěžních předpisů pro rok 2018.
Proti: 0 hlasů, návrh přijat.
Následuje zhruba 30 minut přestávka, po ní bude pokračovat volební blok. Z VH o přestávce odchází
3 delegáti, Valná hromada pokračuje v počtu 17 členů a je stále usnášeníschopná.

9 VOLBY
Připomenutí: Sezona 2018 - 50 let od vzniku Rollo ligy (vznikla v roce 1968)
Volba předsednictva
Stávající předseda ČSK Václav Liška nekandiduje. Do předsednictva ze stávajících členů kandiduje Jan
Vlášek a Martin Kadlec. Následuje delší rozprava o možných kandidátech do předsednictva a na
předsedu. Konečné návrhy a výsledek hlasování o nich jsou:
předseda - Zdeněk Hercik. Kandidát není přítomen, ale s kandidaturou souhlasí.
Hlasování: pro 17, zdržel se 0, proti 0
člen předsednictva - Petr Pešta
Hlasování: pro 16, zdržel se 1, proti 0
člen předsednictva - Martin Kadlec
Hlasování: pro 17, zdržel se 0, proti 0
člen předsednictva - Šárka Waldhauserová
Hlasování: pro 16, zdržel se 1, proti 0
člen předsednictva - Jan Vlášek
Hlasování: pro 17, zdržel se 0, proti 0
Volba členů revizní komise
Alois Onderka
Hlasování: pro 16, zdržel se 1, proti 0
Jan Horák - pro 16
Hlasování: pro 16, zdržel se 1, proti 0
Vladimír Patera
Hlasování: pro 17, zdržel se 0, proti 0

Na zabezpečení základních funkcí ČSK se budou podílet v uvedených oborech:
 Pokladník - Karel Dvořák
 Registrace - Martin Kadlec
 Rollo liga - Radoslav Maixner, Petr Pešta, Jan Horák
 Krosový pohár ČKKP - Lenka Kráčmarová
 Pohár ČKP - Martin Žaba
 Sponzoring - Jakub Bostl
Jan Horák připraví vzorové propozice a opraví/upraví soutěžní řád.
Další úkoly:
 Vyvěsit na web manuál pro pořadatele
 Vyvěsit na web funkce a emaily

PŘÍLOHA 1 - SEZNAM DELEGÁTŮ
Seznam klubů oprávněných zúčastnit se Valné hromady včetně jmen přítomných delegátů:
Klub
Bez pedálů
BoKolobka tým Ostrava
COCONi
Chrti Holoubkov
Jafiduto 1984
Klub koloběhu ZCA Tachov
Kobra
KOSTKA Racing
Koloběžci Pardubice
Lipenští draci
PSP - Klub koloběhu Plzeň
Ultima K. Lap Team
Unikosy
YEDOO Team
1KK Lipník nad Bečvou

Delegát 1
Šárka Waldhauserová
Martin Žaba
Miloslav Bárta
Ladislav Bartůněk
Jan Horák
Martin Komár
Karel Dvořák
Petr Pešta
Václav Liška
Jan Hromádko
Jakub Bostl
Zdeněk Gaďourek

Delegát 2
Martina Fišerová
Rostislav Točík
Jan Bartůněk
Lenka Kráčmarová
Radoslav Maixner
Alois Onderka
Martin Kadlec
Jan Vlášek
-

PŘÍLOHA 2 – MANDÁTNÍ LÍSTKY (SAMOSTATNĚ)

