
Zápis z výroční Valné Hromady Českého svazu koloběhu z.s. 
která proběhla v sobotu 28. 9. 2019 od 15:00 hod. v Pardubicích, Klášterní 54 

 
Podle usnesení z poslední Valné Hromady (dále VH) Českého svazu koloběhu (dále jen ČSK) 
konané dne 5. 1. 2019 v Hodkovičkách nad Mohelkou se tato Valná hromada schází ve formátu 
Rada klubů, což znamená, že právo účasti na letošní VH 2019 dva zástupci z každého klubu (týmu): 
1KK Lipník nad Bečvou, Bez pedálů, BKG, BoKolobka tým Ostrava, COCONi, Chrti Holoubkov, 
Jafiduto 1984, Klub koloběhu ZCA Tachov, KOBRA, Koloběžci Pardubice, KOSTKA Racing, 
Lipenští draci, PSP-Klub koloběhu Plzeň, Ultima K. Lap Team, UNIKOSY, YEDOO Team. Dále 
zástupci všech klubů musí být členy ČSK, se řádně se zaplacenými členskými příspěvky a starší 18 
let. 
 
Před zahájením VH probíhá registrace delegátů a kontrola mandátů Předsednictvem ČSK: 
 
Přítomní: 
1KK Lipník nad Bečvou Zdeněk Gaďourek   1 

Bez pedálů 

 
  0 

BKG Vlastimil Pytela Boleslav Žemlík 2 

BoKolobka tým Ostrava Jiří Waldhauser Šárka Waldhauserová 2 

COCONi Martin Žaba Edita Fetterová 2 

Chrti Holoubkov Aleš Kule   1 

Jafiduto 1984     0 

Klub koloběhu ZCA Tachov Zdeněk Černý   1 

KOBRA Ladislav Bartůněk st. Jana Bartůňková 2 

Koloběžci Pardubice Martin Komár Jiří Chmelík 2 

KOSTKA Racing Jan Horák   0 

Lipenští draci Alois Onderka Karel Dvořák 2 

PSP-Klub koloběhu Plzeň Petr Pešta Martin Kadlec 2 

Ultima K. Lap Team Jan Vlášek Tomáš Pelc 2 

UNIKOSY Zdeněk Hercik Jan Hromádko 2 

YEDOO Team     0 

    Delegátů celkem 21 

 
za Revizní komisi Jan Horák   

  
  

hosté 
  TJ Sokol Kunvald Martin Mihulka Miroslav Čermák 

Tsunami Lubomír Macháček Martina Fišerová 

 
 
Všichni kandidáti klubů na delegáty za shora uvedené kluby mají přiznáno hlasovací právo. Ostatní 
přítomní členové ČSK mají právo účasti bez hlasovacího práva. VH se účastní 21 delegátů, což je 
nadpoloviční účast požadovaná Stanovami. VH je usnášeníschopná (32 je celkový počet delegátů 
pro 16 shora uvedených oprávněných klubech). 
 



Výsledky všech hlasování jsou uváděny v pořadí: 
pro návrh/zdržel se/proti návrhu. 

1. Zahájení VH 

Přivítaní delegátů předsedou ČSK. 
 

2. Volba předsedy VH a zapisovatele VH 

Hlasování 1: Předseda ČSK navrhuje za předsedajícího VH Petra Peštu (dále jen Předseda 

VH). 

Výsledek hlasování 20/1/0, návrh přijat. 

Hlasování 2: Předseda ČSK navrhuje za zapisovatele VH Martina Kadlece. 

Výsledek hlasování 20/1/0, návrh přijat. 

3. Kontrola mandátů 

Předsednictvo seznámilo přítomné s výsledkem kontroly mandátů, viz výše. 

4. Schválení programu VH, Jednacího a volebního řádu 

Hlasování 3: Schválení programu VH dle návrhu v Pozvánce. 

Výsledek hlasování: 21/0/0, návrh přijat. 

Hlasování 4: Schválení Jednacího a Volebního řádu VH dle návrhu v Pozvánce. 

Výsledek hlasování: 21/0/0, návrh přijat. 

Hlasování 5: VH proběhne jako neveřejná, tedy pouze za účasti členů ČSK. 

Výsledek hlasování 20/1/0, návrh přijat. 

5. Zhodnocení sezony 2019 

Zpráva o činnosti a hospodaření 

Zdeněk Hercik 

• Předseda nebude znovu kandidovat, dál se podílet na činnosti ano. 
• Zavedl mládežnický pohár. 
• Stabilní růst počtu členů napříč všemi kategoriemi. 
• Větší počet závodníků – snaha do budoucna o jednotnou časomíru. 
• Úvaha o elektronických diplomech – úspora času před vyhlášením výsledků. 
• Krosového pohár – menšinová záležitost ale s potenciálem. 
• Termíny závodů: stížnosti proti kolizím termínů mezi soutěžemi, plán: Rollo liga primární, 

ostatní soutěže tak, aby nekolidovaly termíny. 
• Úspěšné ME, mezinárodní úroveň stále není vysoká. 
• Hospodaření: na začátku roku na účtu asi 110 000 CZK, na konci odhad 130 000 (ještě 

naplánované platby některých sponzorů) 
• Každoroční zvýšení prostředků na účtu o přibližně 20 000 CZK. 

 



Zpráva o Rollo lize 
Petr Pešta 

• Letos 45. ročník , zhruba 140 lidí na každém RL závodu (počty zahrnují pouze unikátní 
závodníky s licencí ČSK), vyzdvižen další mírný nárůst mládeže, účast zvyšují běžkařské 
kluby ze severní Moravy, a i v dospělých došlo v některých kategoricíh k navýšení, 
přestože některé tradiční kluby letos měly velmi nízkou účast na ligových závodech: 

◦ Velké Poříčí: 113 závodníků Rollo ligy (dále RL). Vloni jen okolo 75. 
◦ Nové město na Moravě:  174 závodníků RL 
◦ Plzeň (zapojená do Eurocupu): 183 závodníků RL + pouze 12 zahraničních 
◦ Račice: detail – přes 200 RL závodníků 

▪ pozn:  absence národní hymny při vyhlášení ME u hlavní kategorie 
◦ Hradec Králové: zatím přihlášeno 150 RL závodníků 

3. kolo EuroCupu proběhlo v Salzburgu Česká účast byla výrazná, pozitivní zvýšený 
počet domácích Rakušanů, dále závodníci z : Německa Belgie, Francie, Itálie a Polska. 
Mezinárodní složení startovního balíku tak dává šanci, že příští dvacátý ročník Eurocupu 
bude. 
 

• Aktivity pro veřejnost pro větší zapojení dětí: 
◦ Sportmanie Plzeň s účastí přes 85 tis návštěvníků a extrémní vytížení stanoviště 

Koloběžky je přínostná z pohledu propagace a povědomí o koloběžkách, ale do klubové 
Plzeňské koloběžkové akademie – děti z této akce v podstatě nepřijdou. 

• Navazuje diskuze k práce s dětmi: 
◦ BoKolobka: děti nepřechází do ligy, protože nemají adekvátní postup na vrchol a cíl či 

vizi jako v jiných zaběhnutých sportech, např. vzory apod, proto stále menší  účast na 
dětí na RL) 
Zdeněk Gaďourek: U Lipníka aktivních několik škol a několik dětí do klubu vstoupilo, 
program v zásadě funguje 
 

• Časomíra: ideální by byl jeden provozovatel časomíry včetně registrací do závodů a 
výsledků. Podmínkou termíny závodů s velkým předstihem. Současná pracovní verze 
kalendáře RL 2020 s možností přidání dalších termínů: 

◦ 16.-17.5. 2020 Konstantinovy lázně 
◦ 20.-21.6. 2020 Plzeň 
◦ 12.-13.9. 2020 Letohrad 
◦ 26.-27.9. 2020 Velké Poříčí (kolize s Hradcem Králové) 

Zájem má i letošní Pořadatel ME v Labe aréně - Kobra, čeká na termíny od správce areálu 
• Rollo liga má přednost před Českým koloběžkovým pohárem (ČKP), takže pravděpodobně 

vypadanou některé letošní pohárové závody (Koloběžka Cup v Praze, Blanenská desítka) 
• Diskuze ke vhodnosti/nevhodnosti překrývání termínů RL a ČKP. 

 
 
Zpráva o Českém koloběžkovém poháru (ČKP) 
Martin Žaba 

• Více závodů než v minulých letech 
• Termínové střety (Luhačovice vs. Louny – na druhém konci ČR a v pořádku, Koloběžka 

Cup Praha vs Koloběžka Den Praha – nebude se opakovat, termíny se rozdělí) 
• Na jednotlivých závodech celkem 824 individuálních závodníků, nárůst z loňska z 802. 
• Příští sezona – velmi předběžná vize: 

◦ Masaryk run – dle termínu 
◦ Pardubice 11.4. 
◦ Louny – dle termínu 



◦ Luhačovice 2.5. 
◦ Koloběžka Den 6.6 
◦ Ostravské okruhy: posledni víkend v srpnu 
◦ Hradec – kolize nebo jiný termín než Poříčí 
Navazuje diskuze s možností podpořit přidělením ČP i jazykově blízké zahraniční:   
Bolesławiec v Polsku 10 km za hranicí a zájem přišel i z Trenčína na Slovensku, který je 
také blízko hranic. 

 
Zpráva o mezinárodních závodech (IKSA) 
Jan Vlášek 

• Předběžný plán na další sezonu: 
◦ Estonsko MS 
◦ ČR 1 závod 
◦ NL 1 závod 
◦ Salzburg – možná 

 
Stručné zhodnocení Českého krosového koloběžkového poháru. Závody spojeny se závody na 
horských kolech, nižší účast ale není důvod nezachovat. 

Zpráva Revizní komise 

Jan Horák, Alois Onderka 

RK zmínila několik bodů: 

• RK má přístup na svazový účet – žádné problémy nezjištěny 
• RK nedostává včas zápisy z jednání předsednictva (Zdeněk Hercik oznamuje, že na webu 

jsou již doplněny) 
• Předpisy, zejména Pravidla koloběhu: 

◦ na webu byly neaktuální verze předpisů, opraveno 
◦ nepřesné informace o délce závodů kadet 
◦ podněty pro několik dalších dílčích změn pravidel 

 

6. Návrh na prodloužení mandátu předsednictva na 3 roky 

Zdeněk Gaďourek 
 
Bod předřazen volbě Předsednictva protože se jí přímo dotýká. 
Důvod: Organizačně jednodušší čerpání dotací z MŠMT, souvisí s jednáním s  akreditační komisí. 
Následuje vysvětlení průběhu jednání Z. Gaďourka s akreditační komisí na Fakultě tělesné kultury a 
sportu Univerzity Palackého (dále UP) v Olomouci. 

◦ Koloběh zatím není veden jako odbornost. 
◦ Pokud bude zařazen, může ČSK (svaz) žádat o dotace MŠMT. 
◦ V listopadu/prosinci nutno podat žádost. 
◦ Dotace jsou pětileté, takže je vhodný delší mandát předsednictva. 
◦ Podmínky dotací: 

▪ nutná metodická komise 
▪ Na UP následně může probíhat kurz celoživotního vzdělávání (80 hodin) pro získání 

licence Instruktor koloběhu 
▪ diskuze k nezbytnosti a spojení s ČSK 
▪ ČSK musí dodat metodický materiál – Z. Gaďourek na něm pracuje 



▪ podmínkou pro dotace je ucelený vzdělávací systém: instruktor,  trenér 2. třídy, trenér 
1. třídy. 

Argumenty proti: 
• Tříletý mandát není nutnou podmínkou čerpání dotací. 
• Bylo by nutné měnit a přeregistrovat stanovy. 

 
Hlasování 6: VH prodlužuje mandát předsedy a předsednictva na 3 roky. 

Výsledek hlasování: 1/1/19, návrh nepřijat 

7. Volba předsedy – statutárního orgánu 

Stávající předseda ČSK znovu nekandiduje. 

Na post kandiduje Jan Vlášek z Ultimy. 

Jan Vlášek stručně shrnuje zásady, kterými se bude řídit v případě zvolení: 

• Důraz na tradici a Rollo ligu. 

• Neplánuje podávat ani podepisovat granty z veřejných zdrojů, a to jak z důvodů 

administrativních a právních, tak z přesvědčení že by trpěl duch koloběhu a že pro 

zachování sportu ve stávající podobě nejsou veřejné prostředky potřeba. 

Hlasování 7: Předsedou ČSK se stává Jan Vlášek. 

Výsledek hlasování: 19/2/0, návrh přijat. 

8. Volba předsednictva 

Předsednictvo musí mít lichý počet členů. Předseda je jeho členem. Z krátké diskuse vyplývá 

všeobecný konsenzus nechat předsednictvo pětičlenné. 

Návrhy do předsednictva. Stávající členové 

Petr Pešta 

Martin Kadlec 

Zdeněk Hercik 

Šárka Waldhauserová 

všichni kandidují. Dále kandiduje Vlastimil Pytela. S předsedou ČSK je nyní 6 kandidátů na 5 pozic. 

Předseda vyhlašuje krátkou přestávku. Po přestávce stahuje kandidaturu Martin Kadlec a probíhá 

volba kandidátů po jednotlivých jménech: 

Hlasování 8: Volba Petra Pešty do Předsednictva ČSK. 

Výsledek hlasování: 20/1/0, návrh přijat. 

Hlasování 9: Volba Vlastimila Pytely do Předsednictva ČSK. 

Výsledek hlasování: 20/1/0, návrh přijat. 

Hlasování 10: Volba Šárky Waldhauserové do Předsednictva ČSK. 



Výsledek hlasování: 20/1/0, návrh přijat. 

Hlasování 11: Volba Zdeňka Hercika do Předsednictva ČSK. 

Výsledek hlasování: 20/1/0, návrh přijat. 

9. Volba revizní komise 

Stávající členové Revizní komise (dále RK) kandidují. Jiní kandidáti nejsou. 

Hlasování 12: Volba Jana Horáka do RK ČSK. 

Výsledek hlasování: 21/0/0, návrh přijat. 

Hlasování 13: Volba Aloise Onderky do RK ČSK. 

Výsledek hlasování: 20/1/0, návrh přijat. 

Hlasování 14: Volba Vladislava Patery do RK ČSK. 

Výsledek hlasování: 21/0/0, návrh přijat. 

10. Plán na sezonu 2020 

Projednán v rámci zpráv v bodu 5. 

11. Další předem doručené návrhy 

11.1 Ustanovení metodické komise 

Část diskuze k tomuto bodu již proběhla při řešení bodu 6. 

Zdeněk Gaďourek pracuje na metodickém materiálu a jedná o zavedení kurzu „Instruktor 

koloběhu“ v rámci celoživotního vzdělávání na FTK UP. Ze strany ČSK požadavek na vytvoření 

metodické komise, což je v pravomoci Předsednictva. 

Konečný efekt by měl být možnost čerpání dotací pro kluby a jednotlivce. 

Zdeněk Gaďourek vysvětluje postup a odpovídá na dílčí dotazy, z diskuse vyplývá návrh aby VH 

zadala novému předsednictvu úkol vytvořit metodickou komisi v čele s Z. Gaďourkem. 

Hlasování 15: Valná hromada zadává předsednictvu zřízení metodické komise, odpovědnou 

osobou je Zdeněk Gaďourek. 

Výsledek hlasování: 18/3/0, návrh přijat. 

 

11.2 Kategorie dorost 

Návrh Zdeňka Gaďourka: Rozšíření kategorií o kategorii dorost a posunutí juniorské kategorie. 
Z diskuze vyplývá, že bod je opodstatněný ze sportovního hlediska, ale kategorie nejsou dostatečně 
naplněné a znamenalo by to další zátěž pro organizátory závodů. 
 
Hlasování 16: VH ukládá předsednictvu rozšíření kategorií o kategorii dorost. 

Výsledek hlasování: 4/4/13, návrh nebyl přijat. 



11.3 Jmenování reprezentantů 

Jmenování reprezentace zvýší prestiž, umožní čerpání grantů sportovcům a je dalším parametrem 

při plnění podmínek pro integraci do sportovních struktur. 

Hlasování 17: VH dává úkol budoucí metodické komisi zpracovat návrh jmenování 
reprezentantů ČR, kterou předloží předsednictvu. 
Výsledek hlasování: 19/2/0, návrh byl přijat. 
 
Z Valné hromady odchází Zdeněk Gaďourek, pokračuje 20 delegátů. 
 
VH pokračuje diskuzí o podmínkách užívání repre a dresů Mistrů světa v Rollo lize. Předsednictvo 
tuto otázku upraví v předpisech. 

12. Rozšíření Valné hromady o zástupce nových klubů 

Tři nové kluby usilují o právo hlasovat na příští VH ČSK: Tsunami, TJ Sokol Kunvald, Třista60. 
Z diskuze vyplývá shoda na klubech Tsunami a TJ Sokol Kunvald, které su účastní VH bez 
hlasovacího práva. Na klubu Třista60 není jednoznačná shoda, osobně se nedostavil zástupce a má 
malý počet členů. 
 
Hlasování 18: Klub Tsunami má právo hlasovat na VH 
Výsledek hlasování:  20/0/0, návrh přijat. 
 
Hlasování 19: Klub TJ Sokol Kuvald má právo hlasovat na VH 
Výsledek hlasování:  20/0/0, návrh byl přijat 
 
Hlasování 20: Klub Třista60 má právo hlasovat na VH 
Výsledek hlasování: 12/3/5, návrh byl přijat 
 
Valná hromada byla ukončena v 17:40. 
 
 
 
 
 
Martin Kadlec, v.r. 
Zapisovatel VH 

 
 
 
 
 
Petr Pešta, v.r. 
Předseda VH 
 

 
 
 


