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ČeMBA
představení asociace

Hájíme práva a zájmy terénních cyklistů, bojujeme 

za lepší podmínky pro terénní cyklistiku v České republice.

Jsme neziskovou organizací, která sdružuje vyznavače jízdy na horských kolech 
všech výkonostních skupin a disciplín.

Aktivně se podílíme na zlepšování podmínek pro terénní cyklisty v České 
republice, přičemž přinášíme prospěch široké veřejnosti.

Bojujeme za udržení stávajícího stavu a se sítí dobrovolníků se snažíme o to, aby 
jízda na horském kole i nadále přinášela radost široké skupině uživatelů cest a stezek.

Naše činnost je založena na kvalifikovaném a borném přístupu a klade důraz na 
zodpovědné a ohleduplné chování k přírodě, lidem i majetku.

Jsme zásadně proti asfaltování cyklostezek tam, kde takový zásah do přírody 
nemá své opodstatnění.

Web | www.cemba.eu      E-mail | cemba@cemba.eu

Předseda
Václav Volráb | vaclav.volrab@cemba.eu

Výkonný výbor
vykonny.vybor@cemba.eu

Jiří Bartoň | jiri.barton@cemba.eu

Jitka Brázdová | jitka.brazdova@cemba.eu

Roman Kalabus | roman.kalabus@cemba.eu

Sandra Tejnecká | sandra.tejnecka@cemba.eu

www.cemba .eu
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Slovo předsedy...

... jsem členem Čemby, protože mi její činnost stále dává smysl. Před třemi lety jsem kandidoval na 

předsedu právě s touto základní myšlenkou, že podobná organizace je u nás třeba.

Pokud bych měl bilancovat, co se za ty tři roky povedlo či nepovedlo, tak je to tak půl na půl. Primárně 

je důležité, že ČeMBA funguje, stabilizovala se a opět získává jistý kredit mezi bikerskou veřejností. 

Největší rezervu vidím v dostatečné propagaci toho, co se nám podařilo a v čem jsme úspěšní, tady je 

opravdu velký prostor pro zlepšení a věřím, že se nám i toto podaří.

V uplynulém roce 2013 považuji za největší úspěch uspořádání Školení trailbuildingu ve spolupráci 

s IMBA Trail Solutions v Rychlebských stezkách. Již zájem o samotné školení nás opravdu velmi 

překvapil a následně pak ohlasy od účastníků nás přesvědčily, že toto je jedna z cest, kterou je třeba jít.

Jako významné a potěšující vnímám zapojení většího počtu členů do chodu a činnosti sdružení.

Další důležitou oblastí činnosti Čemby je pomoc nově vznikajícím projektům zaměřených na bikování 

a vše co s tímto naším koníčkem souvisí. V tomto by členům měl pomoci náš nový web, kde o těchto 

projektech bude přehled a každý se bude moci zapojit či přispět v oblasti, která je mu osobně blízká. 

To bude další velmi významný posun pro naši další činnost a opravdu se těším, až to vše bude plně 

funkční.

Václav Volráb, předseda
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KODEX 
TERÉNNÍHO CYKLISTY

V přírodě nejsme sami. Abychom v přírodě nekazili pěkné zážitky ostatním a ostatní 
je nekazili nám, ČeMBA propaguje dodržování Kodexu terénního cyklisty. Podstatou 
kodexu je zodpovědnost a ohleduplnost k přírodě, lidem i majetku.

1. Jezdi pouze po povolených cestách
 Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji.

2. Nezanechávej stopy
 Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys ji nepoškozoval. Jezdi jen po existujících 
 cestách, nevytvářej nové. Nejezdi smykem. Nezanechávej po sobě odpadky - co jsi si do 
 lesa přivezl, také odvez.

3. Ovládej své kolo
 Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo
 něco potkat. Nepřeceňuj svoji technickou a fyzickou zdatnost.

4. Dávej přednost ostatním
 Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení druhých dostatečně zpomal. 
 Je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, raději zastav. Buď vstřícný a přátelský. Při míjení 
 koní respektuj pokyny jezdce.

5. Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku
 Neplaš zvířata a dávej jim dostatek prostoru k úniku. Nenič rostliny. Nepoškozuj
 přírodní útvary a soukromý majetek. Zavírej brány ohrad. Nepoškozuj zemědělské 
 kultury, zvláště před sklizní.

6. Jednej s rozmyslem
 Jezdi s takovým vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej nebezpečné situace 
 a změny počasí. Používej přilbu.

7. Poslední, ale zlaté a nejdůležitější pravidlo
 Zpomal, usměj se, pozdrav, reprezentuješ nás všechny!



www.cemba .eu

M : 38

eny: 10

M : 20

eny: 7

M : 21

eny: 3

M : 13

eny: 10

M : 10

eny: 3

M : 7

eny: 2

M : 6

eny: 2

M : 6

eny: 1

M : 7

M : 4

M : 4

M : 3

M : 1

M : 1

Členská základna

Muži: 141

Celkem: 179

Ženy: 38

Rodinné členství: 20 Prodloužili z 2012: 131
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Členství

Přihláška do ČeMBA    www.cemba.eu/prihlaska

Členství v ČeMBA, kromě zaplacení ročního členského poplatku, nepřináší žádné povinnosti nebo 

starosti.

Pokud nám však chcete pomáhat a zapojit se aktivně do chodu organizace, velmi to přivítáme. Uveďte 

tuto skutečnost v přihláškovém dotazníku spolu s oblastí, kde můžete i chcete pomoci.

Málo kdo z nás může být významným sponzorem a věnovat ČeMBě velký obnos, ale každý máme 

známé nebo příbuzné, kteří se mohou stát členy a členský příspěvek je pro ně přijatelnou cenou za 

pocit, že podpořili něco užitečného, a že existuje někdo, kdo se bude prát za to, aby měli kde jezdit.

Pracujme na tom všichni. Pokusme se všichni získat další členy!

Členský příspěvek
Členský příspěvek se platí na kalendářní rok a jeho výše byla na členské schůzi stanovena v této výši:

» Základní: 290,- Kč

» Rodinné členství (2 dospělí + 2 junioři): 500,- Kč;

» Právnické osoby (kluby, organizace, spolky apod.): 700,- Kč

Nečlenové naleznou nejvíce informací na facebookovém profilu www.facebook.com/Mountainbikova, 

kde v roce 2013 došlo k výraznému nárůstu počtu fanoušku (cca 750). 



ČeMBA se i v roce 2013 zúčastnila jarního veletrhu For Bikes. Postarali jsme se o instalaci a provoz testovací dráhy, na níž 
během tří dnů vyzkoušely nová kola i své dovednosti stovky zájemců. Zájem byl k naší radosti velký, v některých chvílích 
se na svezení dokonce stála fronta. 
Na přilehlém stánku ČeMBA pak probíhala prezentace činnosti sdružení i neformální diskuze.

Dráha se skládala z jednotlivých 
částí pumtracku, který dodala 
firma Bikeparkitect.

Nechyběly ani překážky 
simulující nerovný povrch, 
které otestovaly odpružení.

Mezi návštěvníky se objevili i mistři světa 
ve fourcrossu Michal Prokop a Tomáš Slavík.

Účast na akcích
For Bikes Praha
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Účast na akcích

4. mezinárodní sraz cykloturistů 
S kolem kolem Prahy
2. - 7. července 2013 | Praha Suchdol 
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Projekty & úspěchy
IMBA školení trailbuildingu 
a trocha legislativy k tomu od Romana Kalabuse | trails.cz / ČeMBA

Česká republika: 29

Polsko: 7

Slovensko: 5

Španělsko (ČR): 1

Rakousko (USA): 1

Maďarsko (UK): 1

› 21 účastníků na semináři Romana Kalabuse

› 44 účastníků na školení 
 Rekord dosud pořádaných školení IMBA v Evropě

› Pestré složení, mezinárodní účast

› Postaveno odhadem 350m zcela nového 
 Super Flow Trailu v Černé Vodě

NÁZOR ÚČASTNÍKA

Petr Löbl
Velké díky Čembě a RS za organizaci! Myslím, že účast jasně ukázala, jakou to tu 
má budoucnost. Oba díly seminář i školení se vyvarovaly zbytečného patosu a velmi 
přímo a funkčně řešily praktické detaily dané problematiky. Za velký přínos považuji 
četné diskuze nad konkrétními projekty jednotlivých účastníků, převádějící teorii 
do praxe. Kapitolou sama pro sebe je pak účast Shana a Marka z IMBA, protože 
množství zkušeností a ochota s jakou se o ně dělili je, dle mého názoru, tou hlavní 
devizou pro všechny zúčastněné a jejich budoucí realizace.

Doufám, že v dalších letech dojde k diskutovanému navazujícímu školení “pro 
pokročilé”, kde bude možné rozvinout některá témata do větší hloubky, popř. bude 
zahrnovat i specifika práce s technikou. Zároveň bych byl velmi rád, kdyby dále 
pokračovala setkání na bázi workshopů k trail problematice tak jako tomu bylo letos 
u příležitosti otevření Superflow.

“

”

Přečtěte 
si ohlasy 
dalších 
účastníků



IMBA školení trailbuildingu

Po skončení školení byl 
nový úsek Super Flow 
Trailu připraven pro bikery.



Projekty & úspěchy

 
Bronz Ride Center 

Jedním z výsledků účasti ČeMBA na IMBA EU 

summitu v Zürichu v roce 2012 bylo navázání velmi 

důležitých kontaktů, díky kterým se podařilo Čembě 

domluvit na podzim roku 2012 návštěvu zástupců IMBA 

Trail Solutions doprovázenou Allegra Tourismus 

(Švýcarsko). 

Cílem návštěvy bylo ukázat a nechat zažít kvality 

trailů Rychlebských stezek na vlastní kůži a vše 

vyústilo, po společném úsilí Čemby a Rychlebských 

stezek, v udělení certifikace IMBA Bronz Ride Center 

na podzim 2013. 

Nadále na Rychlebských stezkách také probíhá 

certifikační proces IMBA Flow Trails. 

Významná návštěva a skvělá parta na Rychlebských stezkách. 
Zleva: Pavel Horník, Fadri Cazin (Allegra Tourismus), Patrick Koller 
(Allegra Tourismus) a Shane Wilson (IMBA Trail Solutions).

www.cemba .eu
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Projekty & úspěchy
Sdílená stezka

www.cemba .eu

Ve spolupráci s pivovarem Rohozec a firmou Amulet Bicycles byly v Českém ráji rozmístěny cedule 

osvětového projektu “Respektujme se navzájem”.



Projekty & úspěchy
Stavba pumptracku Praha 4

Stavební materiál 29 000 Kč

Pronájem stavební 
techniky 27 000 Kč

Nářadí a ochranné 
pomůcky 14 000 Kč

Pumptrack byl financován v rámci programu 
Think Big nadace Telefónica 

www.cemba .eu

Pumptrack stojí na pozemuk TJ Tempo Praha, Zelenkova 3, Praha 4, 
nedaleko věže hydrometeorologického ústavu. 
Dlouhodobý pronájem pozemku se podařilo domluvit zcela zdarma.



Zastavěná plocha: 25 x 20 m

Pumptrack Praha 4



I loni jsme úspěšně pokračovali v pořádání společných bikových víkendů. Ten loňský podzimní 
se uskutečnil v lokalitě Javornických okruhů za účasti kolem 20 účastníků. 

ČeMBA víkend
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Spolupracujeme s těmito bikovými subjekty:

» Rychlebské stezky | www.rychlebskestezky.cz

» Javornické okruhy | www.javornickeokruhy.cz

» Specialized Bike Resort Valašsko | www.trails.cz

» Singltrek pod Smrkem o.p.s. | www.singltrekpodsmrkemops.cz

» DH-FR racing Tanvald | www.dhfr-racing-tanvald.cz

» Česko jede | www.ceskojede.cz

» IMBA Trail Solutions | www.imba.com/trail-solutions

» IMBA EU | www.imba-europe.org

Spolupráce s bikovými subjekty
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Příjmy občanského sdružení 
» 52 300 Kč – Členské příspěvky

» 10 000 Kč – Dar

» 35 000 Kč – ABF For Bikes

» 205 000 Kč – Školení trailbuildingu

Náklady občanského sdružení 
» 301 Kč – Platba domény cemba.cz

» 277 Kč – Platba domény cemba.info

» 8 943 Kč – Reklamní vlajky 2x

» 24 000 Kč – For Bikes účast Bikeparkitect 

» 174 000 Kč – Školení trailbuildingu

Shrnutí příjmů a nákladů
Příjmy celkem
» 302 300 Kč

Náklady celkem
» 207 521 Kč

Rozdíl
» 94 779 Kč

Aktuální zůstatek účtu
» 133 642 Kč

* Nejedná se o finální zprávu o stavu účetnictví. Ta bude zpracována v řádném termínu. 
 Děkujeme za pochopení.

Finanční bilance *



Partneři
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