
 

Výroční zpráva spolku Bikeheart z. s. za rok 2018 
Spolek Bikeheart z. s. byl založen dne 22. srpna 2018 třemi zakládajícími členy. 

V čele s předsedkyní spolku Vendulou Mirošovskou má v současné době 13 

členů, z toho 0 ve věku do 23 let. 

Spolek Bikeheart je neziskovou organizací, jejímž posláním je šířit vášeň pro 

sport, zejména cyklistiku, mezi širokou veřejnost a přispívat tak ke zdravému 

životnímu stylu dětí, mládeže i dospělých. Nástrojem jsou organizované cyklo 

vyjížďky, kompenzační cvičení a vzdělávací akce pro všechny věkové 

kategorie. 

Cílem je cyklistiku zpřístupnit co nejširší veřejnosti a přispět ke zlepšení 

fyzické i psychické kondice, jízdních dovedností, a tedy i k vyšší ohleduplnosti 

mezi cyklisty a ostatními účastníky provozu. Vyjížďky probíhají celoročně po 

celém Plzeňském kraji.  

Veškeré informace týkající se účelu a činnosti spolku Bikeheart z. s., důležité 

kontakty a také informace pro účastníky námi pořádaných akcí jsou k 

dispozici na webových stránkách www.bikeheart.cz. 

Organizované vyjížďky 

Celoroční aktivitou našeho spolku je vedení a organizace MTB a silničních 

vyjížděk s trasérem. Vyjížďky probíhají pravidelně každý týden v neděli. Účast 

na vyjížďce není nijak omezena věkem, pohlavím, národností ani rasovou 

příslušností. Členové spolku mají účast na vyjížďce zcela zdarma, nečlenové 

platí symbolický poplatek 50 Kč. Členové se podílejí na tvorbě programu, 

účastní se workshopů a školení a dále doplňují činnost skupiny. 

Všichni účastníci vyjížděk musí být vybaveni přilbou a dodržovat pravidla 

silničního provozu. Jízda ve skupině vyžaduje i ohleduplné chování k ostatním 

účastníkům vyjížďky. 

Mimo hlavní cyklistickou sezónu probíhají 1x týdně tréninky v tělocvičně, tzv. 

kompenzační cvičení. 

Vzdělávací činnost 

Uvědomujeme si riziko zranění při sportu a potřebu umět si v krizové situaci 

poradit. Proto jsme pro členy spolku i zájemce z řad veřejnosti uspořádali 

říjnový a listopadový kurz první pomoci (nejen) pro cyklisty. Kurz vedl 

v obou případech zkušený lékař ze ZZS Plzeňského kraje. 

 



 

Informační činnost 

Významnou součástí činnosti spolku Bikeheart je publikace článků s tipy na 

cyklo výlety a výběr vhodného sportovního vybavení. 

Hlavním cílem je sdílet trasy vhodné pro krátké, celodenní i několikadenní 

výlet s veřejností z celé České republiky, propagovat zajímavé turistické 

destinace, poradit s výběrem vhodného cyklistického vybavení, aby byla jízda 

na kole radost.  

Za rok 2018 jsme zveřejnili 29 článků. 

Projekt Centrum cyklistiky 

Díky neustále rostoucí popularitě cyklistiky jako rekreačního sportu, který je 

vhodný pro všechny věkové kategorie, šetrný k pohybovému aparátu, a tudíž 

vhodný i pro lidi se zdravotním handicapem, cítíme potřebu vytvořit zázemí 

pro cyklisty. Takzvaná Centra cyklistiky jsou rozšířená po celém světě a skvěle 

fungují pro vytváření komunity lidí se společným zájmem ve městech. I když 

se cyklistika řadí mezi individuální sporty, cyklisté se chtějí přátelit a sdílet své 

zkušenosti s ostatními cyklisty. Proto jsme vstoupili do jednání s TJ Sokol 

Plzeň 1 o možnosti pronájmu bývalého kuželníku ve Štruncových sadech, 

který řadu let chátrá. Objekt o celkové rozloze cca 400 m2 je nyní v havarijním 

stavu. My bychom ho rádi postupně rekonstruovali a vytvořili v Plzni místo, 

které bude sloužit jako kompletně vybavené zázemí pro cyklistickou 

veřejnost, místo konání sportovních, vzdělávacích i společenských akcí. 

Umístění Centra cyklistiky ve Štruncových sadech se jeví jako nejvhodnější 

vzhledem k výchozímu rozcestníku cyklotras Plzeňského kraje. 

Hospodaření spolku 

Spolek vede účetnictví dle platného ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. Účetní 

období spolu se shoduje s rokem kalendářním. Hlavní činností spolku dle 

klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) jsou sportovní činnosti (9319). 

Účetní závěrka, kterou tvoří přehled o majetku a závazcích a přehled o 

příjmech a výdajích je přílohou této výroční zprávy. 

Závěrem pár právních informací 

Jsme spolek Bikeheart z. s. se sídlem Božkovská 863/53, Plzeň 301 00 

IČ: 07336608. Spolek je zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni, oddíl L, vložka 9000 od 22. srpna 2018. Můžete nás 

kontaktovat na e-mailu info@bikeheart.cz. Statutárním orgánem spolku je 

předsedkyně Vendula Mirošovská, nejvyšší orgánem spolku je výbor spolku. 
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