
Zápis z jednání předsednictva ČSK ze dne 20.10.2021 

Jednání proběhlo online formou za přítomnosti: Jan Vlášek, Petr Pešta, Zdeněk Hercik, 
Martin Mihulka, Roman Růžička 

1. Zhodnocení sezony 2021 

Vzhledem k situaci COVID-19 a omezením s ní spojeným lze sezonu hodnotit pozitivně ve smyslu 
všeho, co zaznělo na valné hromadě ČSK 2021. 

V roce 2022 očekáváme návrat k pěti ligovým kolům. 

2. Kalendář 2022 

Proběhlo nastínění kalendáře pro sezonu 2022. Definitivní verze kalendářů jednotlivých soutěží bude 
k dispozici v průběhu zimy 2022. 

Rollo liga 2022 

- 1. kolo – konec května 2022 – Račice / Petrovice / Polsko – Rafal Smialkowski 
- 2. kolo - 25.-26.6.2022 – Plzeň 
- 3. kolo – Lipník nad Bečvou, cca polovina srpna 2022 
- 4. kolo - 11. – 12.9.2022 - Letohrad  
- 5. kolo – poslední víkend v září, Konstantinovy Lázně  

Garantem zůstává Petr Pešta. 

ČKP 

Předpokládaný počet závodů 8 – 12.  

O rozdělení na oblast východ a západ nebo ponechání jedné rozhodne předsednictvo v závislosti na 
definitivním počtu závodů v jednotlivých oblastech v průběhu zimy 2022. 

Předsednictvo deklaruje, že ČKP vnímá jako „nižší soutěž“ a že stěžejní zůstává Rollo ligy jako nejvyšší 
soutěž koloběžkářů v ČR. Závody Rollo ligy a ČKP se nebudou krýt a přednost bude mít vždy Rollo liga. 

Garantem ČKP bude Martin Žaba ve spojení s Romanem Růžičkou. 

ČKKP 

Krosový pohár v podobě pořádané v minulých letech nebude uspořádán. Variantou je soutěž 
vznikající v organizaci Zdeňka Černého, která v případě zájmu koloběžkářů odstartuje na podzim 2022 
– systém podzim / jaro. Přípravné (průzkumné) krosové závody již proběhly a budou probíhat na 
podzim 2021 a na jaře 2022. 

Eurocup a Mistrovství světa  

Mistrovství světa 2022 by mělo proběhnout v polovině července v Estonsku v původně plánovaných 
lokacích. 



Předsednictvo pracuje na znovuobnovení evropské soutěže Eurocup – nová databáze kontaktních 
informací na jednotlivé země a komunikace s nimi – Honza Vlášek.  

Potencionální kandidáti na pořádání EC 2022 jsou ČR (Lipník / Račice), Estonsko (MS), Rakousko 
(Salzburg), Polsko, případně Itálie a Německo. Rozhodnuto bude v průběhu zimy 2022. 

3. Rozpočet ČSK 

ČSK hospodaří s vyrovnaným rozpočtem ve smyslu čísel, která zazněla na VH 2021.  

Předsednictvo předpokládá obdobný rozpočet také v roce 2022. 

Předsednictvo zváží zvýšení členských příspěvků ČSK, resp. poplatků za závodní licence do konce roku 
2021. 

4. Připomínky z valné hromady 2021 

Řazení na startu  

Problémy řazení na startu řeší platná pravidla ČSK. Bude vyžadováno u jednotlivých organizátorů 
závodů 

Zkrácení tratí u juniorů 

Tratě juniorských kategorií budou zkráceny. Bude vyřešeno v rámci úpravy pravidel 2022. 

Přípravka 

Předsednictvo zváží do dalšího jednání,  omezení velikosti koloběžek v kategoriích přípravky, 
resp.“baby přípravky“ = úvaha o rozšíření mládežnických kategorii pod i pod 6 let věku. 

Změna bodování – body za účast 

Roman Růžička a Martin Mihulka na základě letošních výsledků prověří, jaký by byl vliv změny 
bodování v celkovém dopadu sezony. 

5. Další 

Zhodnocení struktury členské základny 

Roman Růžička provede ve spolupráci s Martinem Kadlecem analýzu členské základny. 

Bude obnovena databáze kontaktů a klubům rozeslány otázky k případným podnětům ke zlepšení 
koloběžkových závodů. 

6. Metodická komise 

Na základě závěrů z VH 2019 vznikla metodická komise a byly uspořádány první školení trenérů 
koloběhu.  

Je třeba zajistit lepší informovanost a více detailů o celém projektu – Petr Pešta. 

Další jednání předsednictva proběhne na přelomu listopadu a prosince 2021. 


