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Hlavní poslání a činnost spolku dle platných stanov
DH-FR racing Tanvald z.s. (dále jen DFRT) je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace
založená za účelem naplňování společného zájmu v oblasti cyklistiky, podpory závodního teamu a v neposlední
řadě ochrany přírody. Organizace aktuálně registruje 35 členů řádných a čestných členů.
Jsme registrovanými členy:
•

České Mountainbikové Asociace z.s.

•

Místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska z.s.

•

Českého svazu cyklistiky

•

Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory z.s.

Tři členové jsou vlastníky certifikátu IMBA Trail Solution v oblasti designování a výstavby trailů.
V roce 2017 jsme získali ocenění za přínos v oblasti rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji od Jaroslava
Zemana, senátora parlamentu ČR.

Hlavní činností spolku je:
(a) údržba a rozvoj stávajících i nově vznikajících cyklostezek, tratí pro horská kola a parků pro cyklisty

na území Mikroregionu Tanvaldsko;
(b) podpora, propagace a rozvoj cyklistiky;
(c) osvětová činnost v oblasti enviromentalistiky, zdravovědy, stavění tratí cyklisty, zejména formou

pořádání seminářů, besed a prožitkových aktivit;
(d) podpora a propagace a vlastní realizace využívání volného času formou sportu a dalších aktivit v

přírodě;
(e) účast ve správních, veškerých souvisejících a obdobných řízeních, jejichž předmětem bude

rozhodování o využití krajiny v Mikroregionu Tanvaldsko;
(f) poskytování finanční, materiální a servisní podpory členům spolku, kteří se účastní amatérských a

profesionálních cyklistických závodů.
2. Spolek realizuje veškerou činnost na základě právních předpisů a těchto stanov, v duchu
demokratických principů a zásad.

Vedlejší hospodářská činnost spolku
1. K podpoře hlavnímu poslání a činnosti vyvíjí spolek dále vedlejší hospodářskou činnost, kterou je:
(a) projektová činnost ve výstavbě;
(b) provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
(c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
(d) vytváření dokumentace k vlastním nebo partnerským projektům nových cyklostezek, tratí pro horská

kola a parků pro cyklisty;
(e) fyzická realizace a poradenská činnost v oblasti výstavby cyklostezek, tratí pro horská kola a parků

pro cyklisty, ve vztahu k vlastním nebo partnerským projektům;

Hospodaření spolku za rok 2017
Příjmy celkem: ….............................. 89.968,-Kč (dary, dotace, výnosy z hlavní a vedlejší hospodářské činnosti)
Výdaje celkem: …............................. 138.034,-Kč (služby, materiál, závodní team, náklady na správu spolku)
Hospodářský výsledek celkem: …... -48.066,-Kč
Obraty účtů celkem: …..................... 559.130,-Kč
Údaje z účetní závěrky za rok 2017, schválené Členskou schůzí dne 9. 2. 2018.

Bikepark Bobovka a Základna DFRT
V uplynulém roce jsme již od začátku sezóny zaznamenali zvýšený zájem cyklistů o naši lokalitu. Dobře
připravená trať a okolí malého Špičáku nabízí celoroční využití pro spoluobčany napříč generacemi. Proto na
začátku roku, za hlavního přispění správce horní
skautské klubovny Ondřeje Týla, vznikl na
začátku tratě bikeparku oddechový koutek a byly
zde instalovány tabule vytvořené Janou Černou s
historickými fotografiemi a dokumenty k bývalé
bobové dráze. Společně věříme, že místo bude
sloužit k odpočinku všem návštěvníkům lokality a
zároveň jim podá svědectví o historii.
Uspořádali jsme celkem 10 brigád, při nichž jsme
prováděli údržbu tratě a jejího okolí.
Proběhl i tradiční úklid lokality Malého Špičáku v
rámci oslavy mezinárodního Dne země. Akce s
hojnou účastí široké veřejnosti opět pomohla
„odlehčit“ lesu od odpadu vzniklého
nezodpovědným chováním některých jedinců naší
civilizace.
Budova Základny opět sloužila jako společenské
centrum našich členů a příznivců. Ukrývá i stolní
fotbálek, a tak měli příznivci tohoto „sportu“
možnost porovnat své síly v turnaji nazvaném
Bobovka Foosball Cup. Akce nabývá na
atraktivitě a již třetího ročníku se zúčastnilo devět
teamů, které se utkaly napříč generacemi o
hodnotné a praktické ceny. Proběhlo zde také
promítání živého přenosu legendárního závodu
Red-Bull Rampage a několika filmů.
Další z akcí, kterou jsme společně uspořádali na Základně DFRT, byl benefiční koncert pro Michalku.
Vystoupila zde domácí kapela Plán B (složená ze členů našeho spolku) a spřátelená kapela Intensive Care.
Výtěžek z této akce dosáhl částky 10 000,-Kč a putoval na konto malé Michalky. Ta zanedlouho dostala
speciálně vycvičeného kamaráda, který jí nyní bude velkou oporou v jejím nelehkém životě, což nás velmi těší.

Bobovka Cup
V roce 2017 proběhl jubilejní pátý ročník cyklistického závodu Bobovka Cup. Příprava celé akce včetně tratě
Bikeparku Bobovka byla, jako každý rok, náročnou
výzvou. Avšak díky úsilí všech organizátorů, našich
přátel, nadšenců, příznivců a přispěním partnerů se
podařilo připravit skvělé podmínky pro závod, a
dokonce i postavit další dominantu bikeparku. Tento
ročník okořenili svojí účastí čeští reprezentanti v
jízdě na bobech z Dukly Liberec. Během závodu
měli diváci možnost vyslechnout jejich prezentaci,
nahlédnout a třeba i usednout do českého
reprezentačního dvojbobu. Velký zájem médií a
divácká účast opět potvrdily, že Bobovka Cup je
vyhledávanou a oblíbenou sportovní akcí pro širokou
veřejnost našeho mikroregionu. Amatérští i
profesionální bikeři z celé ČR, kteří naplnili
startovní listinu a nabídli nevídanou podívanou. Tímto také mnohokrát děkujeme všem sponzorům, partnerům,
městům Tanvald a Desná, TS Tanvald a všem kamarádům, bez kterých by celý závod nebyl nikdy tím čím je.

Závodní team
Je za námi třetí rok úspěšného fungování závodního týmu, který je registrovaným cyklistickým klubem
Českého svazu cyklistiky se sedmi licencovanými ridery. Team se v roce 2017 rozrostl o další naděje – Lukáše
Kochánka, 11 let (DH*, FR*, 4X*, dual), Jonáše Petráčka, 15 let (4X), dual), Jana Štěpánka (DH, FR) a
jmenovce Martina Štěpánka (DH, FR). V dresu DFRT dále jezdí tito rideři – Petr Pala (DH, 4X, dual), Vilibald
Vítek (FreestyleBMX a FreestyleMTB*), Jaroslav Rýdl (DH, FR), Martin Frauenterka (4X, dual), Jiří Knotek
(4X, dual), Jan Drugda (DH, FR), Martin Bobysud (DH, FR).
Závody s naší účastí:
• série Cycology 4X Cup a Oneal Dual Cup (Dobřany, Kosmonosy, Přerov, Kraslice)
Pala – 1x 3. místo 2x 4. místo, Petráček 1x 2. místo, 2x 3. místo
• MČR ve 4X (Jablonec nad Nisou)
• 4X ProTour a IXS Dirt Masters (Winterberg – Německo)
• evropská série DownMall – Vilibald Vítek (Berlín 2. místo, Budapešť 3. místo, Praha 4. místo),
celkově v celém seriálu 3. místo
• JBC4X Revelations – světový pohár ve fourcrossu (Jablonec nad Nisou) – Petráček 3. místo v
kategorii Junior
• série Czech DowHill Tour – (Monínec – Pala 2. místo, Pec pod Sněžkou, Kouty nad Desnou,
Špindlerův Mlýn)
• Kálnica (Slovensko)
• Mistrovství ČR v DownHillu (Kouty nad Desnou)
• ZSD Speed and Style (Zásada)
• Marosana End of Season (Špindlerův Mlýn)
• Best Trick Contest SPORT LIFE (Brno)
• Leogang (Rakousko)
• Bikeathlon vol.3 (Velké Hamry) – Frauenterka 1. místo
• Moravsko-slovenský DH Cup (Kálnica – Slovensko) - Pala 2.místo
• Držkov Opening – Speed Contest – Frauenterka 1. místo, Černý 3. místo
• Bobovka Cup vol.5 (Tanvald) – Knotek 2. místo v kategorii Free
• Rokytnice DH Race – Kochánek 2. místo v kategorii Junior

Činnost směrem k cyklistické veřejnosti
Uplynulá sezóna byla u nás na Tanvaldském Špičáku v Jizerských horách v duchu očekávání něčeho nového.
Před námi bylo zahájení stavby prvotních flowtrailů pro širokou veřejnost, které vzešlo z předchozí spolupráce
a partnerství mezi Lesy ČR s.p.,
Sdružením cestovního ruchu Jizerské
hory (sdružuje okolní obce a
podnikatelské subjekty v regionu) a
DH-FR racing Tanvald z.s. Tři členové
našeho spolku (Lukáš Černý, Martin
Lehký a Jan Cigler) se podíleli na
projektování a zapojili se i do následné
výstavby. I díky tomu se nadále daří
šířit osvětu o potřebách rozvoje
mikroregionu v oblasti terénní
cyklistiky.
Na stráních Tanvaldského Špičáku
bylo vystavěno celkem 6 km
zábavných jednosměrných trailů různé
náročnosti. Bikepark byl za velkého zájmu cyklistické veřejnosti a médií slavnostně otevřen dne 9. 9. 2017. Za
necelé tři měsíce provozu evidujeme necelých 4500 průjezdů cyklistů. To vše vypovídá a velké atraktivitě
nového areálu. V roce 2018 nás společně s partnery čeká ještě mnoho práce. Věříme, že nové traily budou
inspirací k zdravému životnímu stylu a k prohlubování respektu k přírodě a lidem.

Činnost spolku a jejich členů směřovala již tradičně směrem k realizaci a spolupráci na dalších partnerských
projektech, jako byla údržba Bikeparku Velké Hamry, kde proběhly tři velké brigády. Dále pak výpomoc při
dokončování Bikeparku Držkov a příprava fourcrossové
tratě v JBC Bikeparku na finále světového poháru ve
fourcrossu. Počátkem května jsme s podporou MÚ
Velké Hamry a našich partnerů uspořádali v místním
bikeparku třetí ročník závodu Bikeathlon. Jedná se
kombinaci rychlostní jízdy na kole a střelby ze
vzduchovky, který je již tradičně vyhledáván místními
bikery i ostatní veřejností. Kamarádská atmosféra
přilákala 40 závodníků, které opět dorazily podpořit
jejich rodiny a kamarádi.

Poslední zářijový víkend proběhlo slavnostní otevření Bikeparku Držkov. Akce pořádaná za našeho přispění
přilákala především mladé bikery z místních bikeparků. Naše pozvání přijal přední český trialový jezdec Jan
Sladký, který zde předvedl svou exhibici. Podpořit ho dorazila parta známých freestylových jezdců v čele s
českou legendou Tomášem Zejdou. Ti spolu s našim Vilibaldem Vítkem a zásadskou nadějí Pavlem Ulmanem
předvedli své umění v nezávodním TRICK CONTESTU. Pro 30 přihlášených závodníků byl připraven zábavný
okruh bikeparkem v závodu SPEED CONTEST.

Hlavní partneři
Jak už jsme zmínili v úvodu, velké poděkování patří těm, kteří nás podporují. Mezi partnery (viz. níže) patří
také obce Tanvald, Desná, Velké Hamry a Albrechtice. Poskytování služeb, finančních prostřědků či materiálu,
je vždy velkou motivací k další činnosti v duchu hlavního poslání DFRT.

Akce pro veřejnost
Nejzásadnější akce roku 2017 pořádané pro veřejnost naší organizací nebo za našeho přispění.

Úplné znění této Výroční zprávy bylo schváleno Členskou schůzí dne 9. 2. 2018.
Černý Ondřej
předseda

Cigler Jan
místopředseda

Černý Lukáš
pokladník
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