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BIKETRIAL KLUB OLOMOUC SLAVÍ 30 LET! 

 

Klub byl založen v roce 1984 jako Oddíl cyklotrialu při ZO Svazarmu 

AMK TOS Olomouc. Záhy začíná organizovat první závody okresního 

přeboru, ti nejlepší jezdci postupují do krajských soutěží. V roce 

1989 byla navázána spolupráce s tehdejším Okresním domem 

pionýrů, dnešním Domem dětí a mládeže. Tato spolupráce trvá 

dodnes. Po změně společenských poměrů dochází i ke změnám 

v zájmových organizacích a klub přechází pod křídla Autoklubu 

České republiky pod novým názvem Cyklotrial klub Olomouc.  

V devadesátých letech se jméno olomouckého klubu stává 

pevnou součástí českého cyklotrialu. Kromě pořádání závodů 

Mistrovství České republiky v terénu v Bělkovickém údolí si 

troufne i na mnohem náročnější organizaci závodu MČR na 

umělých překážkách v centru města na Horním náměstí v roce 

1995 nebo Halové mistrovství republiky v pavilonu A na výstavišti 

Flora. Jezdci klubu se dostávají do reprezentačního výběru: Radek 

Sedlák, Milan Haboň, Filip Matuš, Kristina Matušová a další. 
 

 

Přelom tisíciletí s sebou nese další změnu v názvu klubu. Český název 

„cyklotrial“ je nahrazen mezinárodním „biketrial“ – není to laciná 

snaha být světoví, sjednocení názvu s mezinárodní federací BIU 

postupně proběhlo ve většině oddílů. Zároveň klub přestupuje od AČR 

pod ÚAMK. Hlavním tréninkovým areálem se stává Skalka u Velké 

Bystřice. Naši jezdci se pravidelně účastní Mistrovství a přeboru České 

republiky, olomoucký klub pořádá dva závody MČR ročně. Do 

mezinárodních soutěží se začínají prosazovat nová jména: Ondřej 

Kunčar, Jakub Valenta, Matěj Popelka.  

V roce 2014 tedy klub slaví třicet let činnosti. Máme téměř dvě 

desítky aktivních jezdců. Tréninky probíhají celoročně, přes zimu 

v hale, zbytek roku v terénu u Velké Bystřice nebo v nově 

rekonstruovaném trialparku u Domu dětí a mládeže v Olomouci. 

Kromě závodu mistrovství republiky pořádáme i třetí ročník 

zimních halových závodů, jarní soustředění mládeže v Ochoze u 

Konice a zapojili jsme se i do organizace nově vznikající soutěže 

„Cyklotrialové hry mládeže“ podle pravidel UCI. Webové stránky 

klubu jsou ceněným zdrojem informací pro český biketrial. 

Vydáváme bulletin „Biketrialová revue“. V kalendáři soutěží pro 

letošní rok je téměř dvacet položek. To všechno se daří zvládat i 

díky vám, našim sponzorům. Děkujeme.  
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