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Zápis z valné hromady 2021 Českého Svazu Koloběhu z.s. 
konané dne 25.9.2021 v Konstantinových lázních v klubovně v ATC La Rocca V Aleji 136, od 20:00 hod. 

Valná hromada se koná v sobotu večer v rámci posledního kola Rollo ligy 2021. Schůze začíná ve 20:00 
odevzdáním podepsaných mandátních lístků delegátů současnému předsednictvu. Příchod delegátů a 
odevzdávání lístků probíhá do 20:15. 

Předsednictvo provádí kontrolu mandátních lístků. Valné hromady se při zahájení účastní 28 
delegátů klubů z celkového maximálního možného počtu 38 delegátů. Přítomná je nadpoloviční většina 
delegátů, VH se může konat. 

Úvodní body VH 

Hlasování 1 – Zapisovatelem VH je Martin Kadlec. Schváleno aklamací. 

Hlasování 2 – Předsedou VH Petr Pešta. Schváleno aklamací. 

Hlasování 3 – VH je veřejná. Schváleno aklamací. 

Hlasování 4 – Jednací řád VH navržený předsednictvem. Schváleno aklamací. 

Hlasování 5 – Volební řád pro volbu předsednictva navržený předsednictvem. Schváleno aklamací. 

Následuje jednání o jednotlivých bodech předem rozeslaného programu Valné hromady. 

Zhodnocení sezony 2021 předsedou ČSK – Jan Vlášek 

- Poděkování organizátorům závodů

- Příští rok se po několika letech bude patrně konat Eurocup

- Na závody jezdilo o něco málo méně účastníků, ale koloběh dále funguje a pokračuje.

Petr Pešta – Rolo liga 

- První kolo Rollo ligy bohužel přesunuto kvůli covidu z května na současný víkend – aspoň
nahrazeno v rámci malého rozvolněno lockdownu jednodenním závodem ve stejném termínu a
místě závodem ČP – časovkou (pořádal PSP-Klub koloběhu Plzeň).

- Na závody jezdí o něco málo méně závodníků, přináší o trochu snadnější organizaci akce.  Pokles
i u ČP, kde je velký propad.  U Rollo ligy přetrvává malý zájem o organizaci závodů – poprvé se
konala pouze 4 kola Rollo ligy.

- Přestože celkový počet závodníků poslední 2 covidové roky mírně klesá, počet mládeže neklesá.
Na MČR bylo 45 závodníků v mládežnických kategoriích.

- V Letohradě nižší účast, což je škoda, protože cílem mixu závodů je, aby závodníci uměli jezdit i
na náročných tratích, ne pouze technicky jednoduchých.

- Statistika: v nejsilněji závodníky obsazeném roce 2019 jezdilo přibližně stejně celkem cca 140
závodníků na každém RL závodu, loni mírný pokles, letos k nárůstu nedošlo, spíše naopak.
Zajímavý trend posledních let, kdy se rychle objeví početně silné kluby, ale po několika sezonách
účast na ligových závodech rychle opadne, nejviditelnější za poslední sezónu je asi BKG.
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- Vývoj členské základny – rychlý růst mezi lety 2015-2018, 2019 vrcholný, 2020 a 2021 mírný
pokles.

Evidence členské základy ČSK (údaje Martin Kadlec) 

rok Členů 
celkem 

Členů se zá-
vodní licencí 

Licence - 
mládež 

Licence - 
dospělí 

2015 200 185 70 114 
2016 226 201 69 131 
2017 310 253 69 183 
2018 343 281 64 217 
2019 389 319 98 221 
2020 369 319 97 222 
2021 357 306 93 213 

- Kalendář 2022 – výhled: Plzeň 25.-26. června 2022, Letohrad, Lipník, Předběžně dále
Konstantinovy Lázně, a Račice v polovině května, pokud to bude velká akce.

- Obecně je více závodů v Čechách – chtělo by to více závodů na Moravě.

Martin Žaba – zpráva o Českém koloběžkovém poháru (ČKP) 

- 2019: byl rekordní, 9 závodů

- 2020: útlum – Covid

- 2021: 7 závodů (5 západ, pouze 2 východ – mnoho zrušeno kvůli covidu), ale nižší účast.

- 2022: cíl – cca 5 západ, 5 východ. Velmi krátké závody (jako dříve – např. 5 km) by Martin
nerad nezařazoval.

- Dobré reference na závod Petrovické zatáčky.

Další soutěže 

Český krosový koloběžkový pohár (ČKKP) – letos méně závodů a pouze několik účastníků. 

Krosový pohár – idea Zdeňka Černého – mimo silniční závodní sezonu, obdoba cyklokrosu (tedy jiná 
disciplína než ČKKP, který se jezdí na MTB maratonských tratích). Úvodní testovací závod proběhl v 
červenci v Kralovicích, další bude následovat v září na stejném místě. 

Zdeněk Hercik – finanční zpráva 

- Valná hromada se koná pravidelně v září na posledním kole Rollo ligy v září, kdy ještě nejsou
uzavřené všechny výdaje a příjmy.

- Člen předsednictva odpovědný za finance svazu Zdeně Hercik proto přednáší

o finální zprávu o příjmech a výdajích za rok 2020

o předběžnou zprávu o příjmech a výdajích za rok 2021

- Rozpočty ČSK se každoročně pohybují kolem 150,000 Kč.
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- Zůstatek na konci sezony bude cca 150,000 Kč.

- Většina výdajů svazu jde na časomíru a podporu organizátorů závodů, dále na poháry, ceny,
web a hosting webu, propagaci (stojany na vlajky), náklady na VH, zpracování výsledků RL.

- Podrobnosti ve zprávě v příloze.

Zpráva revizní komise – Alois Onderka 

- Žádné zásadní výhrady, kvituje naplnění programu předsedy „návrat ke kořenům“

- RL vyšla i přes situaci s Covidem

Podněty ostatních delegátů a diskuse 

- Martin Mihulka – Navrhuje zvážit zavedení bodového bonus za účast na všech závodech, aby se
zvýšila motivace závodníků účastnit se všech závodů a nespoléhat se na škrty bodů. Delší
diskuse, plán udělat analýzu.

- Patrik Krečmer – Organizace startu na závodě – dodržování pravidel o nasazování do startovních
řad z důvodu bezpečnosti závodu po startu.

- Zdeněk Gaďourek – Navrhuje zkrátit délky tratí pro juniory a juniorky. Počet juniorů ubývá,
možná by se zastavil pokles. V jiných sportech mají junioři kratší tratě. K bodu je delší diskuse
s převážně souhlasnými názory, předsednictvo projedná v rámci přípravy pravidel na další
sezonu.

Volba předsednictva a předsedy 

- Kandidáti na předsedu – Jan Vlášek a Roman Růžička

- Roman Růžička v současnosti není členem svazu. Na místě se přihlašuje a plní podmínky řádného
členství. Předsednictvo členství Romana Matyáše potvrzuje podle čl. III odst. 3 stanov. Roman
Růžička je od tohoto okamžiku členem ČSK a může kandidovat na post předsedy ČSK.

- Kandidáti do předsednictva: Petr Pešta, Zdeněk Hercik.

- Před volebním blokem odchází z jednání Z. Gaďourek. a celkový počet přítomných delegátů je
28

Hlasování 6 – volba předsedy ČSK – první kolo. 

- Roman Růžička 9 hlasů

- Jan Vlášek 13 hlasů

- Zdrželo se 5 delegátů

- Součet počtu hlasů 27, nesouhlasí s celkovým počtem delegátů, hlasování je nutné opakovat.

- Jakub Bostl vyzývá k představení kandidátů před opakovaným hlasováním.

- Roman Růžička – zvýšení členské základny, podpora ze strany státu, snaha o rozšíření dětské
základny. Závody dříve jezdilo 250 lidí – chybí podpora od ČSK. Chyba byla rozdělit ČP pohár na
západní a východní. Na závody, které dělá Morava jezdí málo Čechů.
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- Jan Vlášek – současná situace funguje tak jak by to fungovat mělo. Nemyslí si, že počet 250 je 
vhodné pro Rollo ligu – je to velmi složité na organizaci. Zároveň je rád, že dětská základna je 
stabilní, ale domnívá se že dotace z veřejných prostředků by malý funkční svaz, který je 
finančně vyrovnaný, jen ohrozily. Stejně jako doposud by Honza v následujícím období aktivně 
nevyhledával dotace z veřejných zdrojů. 

- Dotaz z pléna – jak rozšířit počet dětí?  Roman – strategii by hledal po volbě analýzou 
předchozích projektů, byť některé nebyly úspěšné.  

Honza – domnívá se, že k rozšíření dětské základny musí dojít primárně na klubové úrovni. Svaz 
organizuje závody pro děti úměrně jejich počtu, ale počet dětí závisí na dobrovolnické činnosti 
trenérů v rámci klubů. 

Opakované hlasování 6 – volba předsedy ČSK – první kolo. 

Roman Růžička 9 hlasů 

Jan Vlášek 15 hlasů 

Zdrželo se 4 

Jan Vlášek opětovně zvolen Předsedou ČSK v prvním kole nadpoloviční většinou přítomných delegátů.  

 

Volby dalších členů předsednictva 

- Podle stanov musí být počet členů předsednictva lichý a předseda je automaticky členem 
předsednictva. 

- VH musí nejprve hlasovat o celkovém počtu členů předsednictva, návrhy jsou 3 nebo 5 členů. 

- Na začátku volby se do předsednictva hlásili Petr Pešta a Zdeněk Hercik. Po volbě předsedy 
ještě Martin Mihulka navrhuje sebe a Romana Růžičku. Celkový počet kandidátů je tak 4. 

Hlasování 7 – Počet členů předsednictva bude 5 jako v současném období.  

- Pro návrh 26 delegátů 

- Proti návrhu 2 delegáti 

Pro naplnění usnesení VH je nyní nutné zvolit 4 členy předsednictva ze 4 navržených kandidátů. Hlasuje 
se po jednotlivých kandidátech v abecedním pořadí. 

Hlasování 8 – Volba Zdeněk Hercika do předsednictva: 25 pro / 3 se zdrželi / 0 proti 

Hlasování 9 – Volba Martina Mihulky do předsednictva: 23 pro / 5 se zdrželi / 0 proti 

Hlasování 10 – Volba Petra Pešty do předsednictva: 25 pro / 3 se zdrželi / 0 proti 

Hlasování 11 – Volba Romana Růžičky do předsednictva: 23 pro / 5 zdrželo / 0 proti 

Výsledek hlasování: Všichni kandidáti do Předsednictva zvoleni v prvním kole volby. 

 

Volba do revizní komise 

Kandidáti: Štěpánka Lubovská, Alois Onderka, Ladislav Patera 

Hlasování 12 – Volba Aloise Onderky do revizní komise: 28 pro / 0 se zdrželo / 0 proti 

Hlasování 13 – Volba Štěpánky Lubovské do revizní komise: 27 pro / 1 se zdržel / 0 proti 
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Hlasování 14 – Volba Ladislava Patery do revizní komise: 28 pro / 0 se zdrželo / 0 proti 

Výsledek hlasování: Všichni kandidáti do Revizní komise zvoleni v prvním kole volby. 

Formát a právo účasti na příští VH 

Příští Valná hromada se bude opět scházet ve formátu Rada klubů, což znamená, že právo účasti na VH 
mají 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, TJ Sokol Kunvald, Tsunami, TŘISTA60.  

Zástupci všech klubů musí být členy ČSK, se řádně zaplacenými členskými příspěvky a starší 18. 

Hlasování 15: 28 Pro / 0 se zdrželo / 0 proti.  

Návrh schválen. 

Valná hromada byla ukončena v 21:55. 

Martin Kadlec, v.r. 
Zapisovatel VH 

Petr Pešta, v.r. 
Předseda VH 
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