Zápis z valné hromady 2022 Českého Svazu Koloběhu z.s.

konané dne 24.9.2022 v Konstantinových lázních v klubovně v ATC La Rocca V Aleji 136, od 20:00
Valná hromada se koná v sobotu večer v rámci posledního kola Rollo ligy 2022. 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 účastní XX delegátů klubů
z celkového maximálního možného počtu 38 delegátů. Přítomná je nadpoloviční většina delegátů, VH
se může konat. Seznam delegátů je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu.

Úvodní body VH
Hlasování 1 – Zapisovatelem VH je Martin Kadlec. Schváleno aklamací.
Hlasování 2 – Předsedou VH Petr Pešta. Schváleno aklamací.
Předsednictvo ČSK oznamuje účastníkům výsledky kontroly mandátů: všechny mandátní lístky jsou
patné.
Hlasování 3 – Schválení programu VH. Schváleno aklamací.
Hlasování 4 – Jednací řád VH navržený předsednictvem. Schváleno aklamací.
Následuje jednání o jednotlivých bodech předem rozeslaného programu Valné hromady.

Zpráva o hospodaření
Přednesl Zdeněk Hercik, zpráva viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
Finanční situace svazu je stabilní. Peněžní prostředky touto dobou v letošním roce jsou zhruba
158,000 Kč, vloni touto dobou to bylo 163,000. Počet členů klesl (zhruba na stav před 4 lety), výpadek
příjmů nahradilo zvýšení členských příspěvků.
Předsednictvo zvýšilo příspěvek na časomíru pro pořadatele závodů RL, celkem se za podporu
pořadatelů RL zaplatí zhruba 100,000 Kč. Další významný náklad jsou poháry a medaile, zhruba
36,000 Kč.
Po započtení očekávaných příjmů a výdajů lze očekávat že na účtu bude na konci roku 2022 zhruba
160,000, obdobně jako v minulém roce.

Zhodnocení sezony 2022
Přednesl Petr Pešta.
-

Proběhlo 5 kol Rollo ligy.

-

Bylo by vhodné 5 kol udržet, dřív bývalo 6 kol.

-

Účastnilo se cca 120 závodníků na závod, v roce 2019 bývalo až kolem 200, ale například
v roce 2012 čítal český peloton cca 50 dospělých závodníků.

-

Pokles účasti je na všech sportovních akcích (i mimo koloběh).

-

Česká soutěžní pravidla prosazena do Eurocupu.

-

Účast na Eurocupu: nejnižší na prvním kole v Německu, v Estonsku 90 závodníků, v Salzburku
kolem 50, poslední kolo (Bibione) proběhne až na konec října.

-

Mediální pokrytí - Václav Liška udělal reportáž ze Zlaté koloběžky (vysíláno na Primě
Cykloslan v sobotu 20.8 ) + ČT Déčko v rámci pořadu Planeta Yó pořad o koloběžkování
vysíláno 21.9. 2022

Plán na sezonu 2023
-

Závody Rollo ligy 2023 – výhled:
o Rýmařov
o Možná Labe aréna
o Plzeň
o Lipník nad Bečvou,
o Letohrad (pokud nebude probíhat oprava tratě),
o Konstantinovy lázně (pokud nebude jiný pořadatel)

-

Eurocup
o musíme často spoluorganizovat i když je v zahraničí.
o V příštím roce by byly ideální 4 kola
o ME 2023 – původně chtělo Německo, ale odstoupilo.
o MS 2024 – předpokládáme že bude v ČR. Organizátor by měl již v roce 2023
představit tratě v rámci Eurocupu.

-

Koloběh v zahraničí
o jen na Slovensku mají pravidelnou soutěž, jezdí 30-40 lidí + Češi

-

Členská základna stárne, počet závodníků v kategorii masters výrazně větší než v kategorii
seniorů

-

Závod s otočkami – otázka, zda je nadále realizovatelné vzhledem k velikosti pelotonu.

-

V letošním roce technicky jednoduché tratě a rovinaté tratě, je potřeba jezdit kopce, jen
Letohrad je těžká trať, bude Rýmařov.

Diskuse
-

Patrik Krečmer: rádi uspořádají nové závody RL v Rýmařově, ale vyzývá závodníky, aby přijeli,
i když je to oproti jiným závodům z Čech daleko, přestože je to daleko a tratě budou

náročnější (kopce). Předběžný návrh tratí: časovka 300m převýšení / 5 km (podobné jako
bývalo v Poříčí).
-

Jan Vlášek: děkuje všem pořadatelům za pořádání závodů.

-

Vlasta Pytela: Navrhuje předsednictvu, aby zvážilo snížení počtu škrtů aby zvýšilo motivaci
k účasti na závodech. V následné diskusi padají argumenty pro i proti.

-

Petr Pešta: zvážit použití statovní pistole spojené s časomírou při měření sprintů.

-

Petr Pešta: navrhuje, že sprinty by měly být delší, např. 800 m. Následuje diskuse k optimální
délce sprint, padají různé návrhy, bez určitého závěru. Současná pravidla umožňují kratší I
delší sprinty.

-

Jan Vlášek: otevírá diskusi na téma proč nejezdí více mládeže.

-

Zdeněk Gaďourek: jedním z důvodů je velký skok v délce tratí při přechodu z kategorie kadetů
do juniorů. Předsednictvo tratě juniorů formálně zkrátilo, ale délka tratí junior se často
nedodržuje. Následuje diskuse k tématu, většina souhlasí s potřebou kratších tratí. K delším
tratím juniorů dochází z organizačních důvodů (společný závod s hlavními kategoriemi).

-

Vlasta Pytela – upozorňuje, že nám chybí senioři, ne mládež. V seniorech na MS ve sprintu
byly např. pouze 3 ženy.

Diskuze ukončena z časových důvodů (uzavírání prostor). Pokračovat bude neformálně po ukončení
VH.

Zpráva revizní komise
Přednesl Alois Onderka.
Žádné zásadní podněty vůči předsednictvu.

Závěrečné usnesení
Hlasování na příští VH
-

Některé kluby již nejsou aktivní, otázka, zda jim ponechat hlasovací práva

-

Prozatím dohoda, že pokud mají členy platící příspěvky, hlasovací práva zůstávají.

-

VH 2023 se tedy sejde ve stejném složení jako letos.

Příloha č. 1 – Seznam delegátů
Klub

Delegát

Delegát

Počet

1KK Lipník nad Bečvou

Tomáš Tomek

Zdeněk Gaďourek

Bez pedálů

Miloš Pavel

BKG

Ladislav Mandelík

Vlastimil Pytela

2

Jan Jílek

Martin Žaba

2

Rostislav Točík

Jan Bárta

2

2
1

BoKolobka tým Ostrava
COCONi
Chrti Holoubkov
Jafiduto 1984
Klub koloběhu ZCA Tachov
KOBRA

Ladislav Bartůněk

1

Koloběžci Pardubice

Radek Čimbora

1

KOSTKA Racing

Patrik Krečmer

Lipenští draci

Alois Onderka

PSP-Klub koloběhu Plzeň

Tomáš Sedlář

2

Petr Pešta

Martin Kadlec

2

Ultima K. Lap Team

Jan Vlášek

Tomáš Pelc

2

UNIKOSY

Zdeněk Hercik

1

YEDOO Team

Jaroslav Hájek

1

TJ Sokol Kunvald

Karel Hubner

1

Roman Růžička

1

Tsunami
TŘISTA60
Součet
Maximální počet možných delegátů: 19x2 = 38
Počet přítomných delegátů: 21

21

Příloha č. 2 – Zpráva o hospodaření
Rozpočet ČSK – zpráva roku 2022
Příjmy

Schválený rozpočet na schůzi předsednictva 20.10.2021:

sponzoři

50 000

příspěvky

90 000

Celkem

140 000

Výdaje
časomíra

80 000

poháry a medaile

30 000

web

1 200

zpracování výsledků RL

5 000

zpracování výsledků ČKP

3 000

webmaster, hosting

7 000

účetnictví

5 000

valná hromada

5 000

Celkem

136 200

rezerva

3 800

Stav účtu k 31. 12. 2021

163 840,01

Plnění rozpočtu 2022:

Příjmy k 20. 9. 2022:
Sponzoři
Příspěvky
Celkem

50 000
93 900
143 900

Výdaje k 20. 9. 2022
Časomíra (4 kola)
Časomíra (5. kolo)
Poháry a medaile MČR
Poháry Rollo liga
Zpracování výsledků
Účetnictví
Web
Překlad pravidel do AJ
Doména
Celkem výdaje
Plánované výdaje
Celkem

80 000
20 000
11 160
10 000
8 000
5 000
7 000
3 500
200
99 660
45 200
144 860

(plán)

(plán)
(plán)
(plán)
(plán)
(plán)

Stav účtu k 20. 9. 2022
158 080,01
Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2022 cca 160 tis. Kč.
Odložené nepeněžní plnění (15 000 Kč) – ženský putovní pohár, po dodání artefaktu.

