
 

 

V posledním závodě na brněnském výstavišti se bude rozhodovat o titulech mistrů 
a přeborníků České republiky. V kategorii elite má před posledním závodem titul 
jistý Martin Kakáč z Blanska, který poctivě absolvoval všechny soutěže a vytvořil si 
bodový náskok, který již nemůže nikdo ze soupeřů dohnat. Loňský mistr republiky 
David Herka letos sezonu vynechal, v první polovině upřednostnil jiné závody a z 
druhé jej vyřadilo zranění. Vašek Kolář se soustředil na zahraniční soutěže obou 
federací a sázka mu vyšla výtečně - získal titul mistra světa a Evropy v kategorii 
elite. V domácím seriálu však sice vyhrál všechny závody, na které přijel, ale ještě 
víc bylo těch, na které nepřijel a s největší pravděpodobností jej tak v Brně mine i 
bronzová medaile. Strhující finiš čeká kategorii junior. První dva jezdce dělí pouze 
jeden bod a na Sportlifu se rozhodne, zda mistrem republiky bude znojemský 
Marek Hlávka nebo blanenský Ondra Šenk. V kategorii minime se naopak již teď 
může z titulu přeborníka radovat Marek Pochtiol z Trial klubu Žižkovo Pole, který 
letos vyhrál ve své kategorii všechny soutěže. « 

KARNEVAL TRIAL RACE 

Klasické závody jsou sice fajn, ale časem už přeci jen trochu omrzí. S nápadem, 
jak do trialu vnést více zábavy, přišli Vašek Kolář s Adamem Geržou a na sobotu 
18. října připravili Karneval Trial Race. Areál v Brně Kníničkách byl svědkem velmi 
netradičního závodu dvojic v maskách. Rozdělení do dvojic bylo náhodné a 
v týmech se tak potkali ostřílení borci s těmi nejmladšími nadějemi a jednokolky 
s celými koly. Netradiční byly i tratě a bodování, trestné body za šlápnutí na zem 
se daly kompenzovat plusovými body za průjezd branek. Více než o vítězství na 
této akci šlo o pohodu a společně prožitý den. Přesto, že se ve stejném termínu 
konaly dvě další trialové akce, přijelo si do Brna užít atmosféru 40 soutěžících, 
doprovody nepočítaje.«  
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ÚVODNÍK 

Poslední soutěž sezony svádí k tomu dát si nohy na stůl, 
spokojeně založit ruce a říct si – máme to za sebou. Ale 
tak to přece není. Naopak, je to před námi! „Jaký si to 
uděláš, takový to máš“ platí i v biketrialu. A tak 
bilancujeme a přemýšlíme, jaký si to uděláme pro příští 
sezonu. Plánů je dost snad se nám je podaří zrealizovat. 

Pokud máte zájem dostávat Biketrialovou Revue i během 
závodní pauzy, objednejte si její zasílání poštou na 
webové adrese www.biketrial-olomouc.cz/eshop.  
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POHLED ZA HRANICE: SKANDINÁVSKÁ SEZONA 

Když se řekne biketrial a Skandinávie, každému se asi vybaví hlavně 
chlápek jménem TRA, celým jménem Thomas Remvik Aasen. Jezdec, 
který začínal se streetem, ale problém mu nedělá ani klasický trial. Jeho 
kousky natočené na video posouvaly hranice trialu a všichni je hltali s 
otevřenou pusou – do té doby, než se objevil Danny McAskill a hranice 
opět neplatí. Kromě TRA známe ze Skandinávie ještě jména pár švédských 
jezdců, kteří patří mezi pravidelné účastníky BIU mistrovství světa – i když 
jejich výprava se obvykle řadí mezi ty skromnější. Jak je to tedy s 
biketrialem na severu? 

Na www.biketrialinternational.com se objevilo shrnutí letošní švédské 
biketrialové sezony. Začala víkendovým tréninkovým kempem v Björkviku 
– místní kameny si jistě pamatuje i řada českých jezdců z ME 2011. 
Švédský národní šampionát podle pravidel BIU pořádá domácí federace 
MHF-Ungdom jako otevřené mistrovství, takže rozvířit místní vody 
přijíždějí i jezdci ze zahraničí – kromě finských jezdců letos také například 
Ansis a Arvis Dermaksové z Lotyšska nebo Jonas Kristiansen z Dánska. Na 
sezonu byly naplánované čtyři závody, začínalo se v květnu Hawkhillsu, 
pokračovalo v Partille a poslední dvě kola proběhla koncem září a 
začátkem října v již zmíněném Björkviku. Švédským šampionem v 

kategorii elite se stal Joacim Nymann před Björnem Levinem a Tobiasem 
Hultem, v kategorii junior se z vítězství radoval Josef Wahlström – radost 
byla o to větší, že za vítězství získal zbrusu novou Monty M5 od lokálního 
distributora této značky. Panečku, to jsou aspoň ceny! Vzhledem k 
menšímu počtu jezdců (jednu nebo více soutěží absolvovalo přibližně 70 
závodníků) nemají Švédi tolik kategorií jako my. Mistrovství Švédska se 
jede v kategorii elite a junior (spolu s kategorií „A“ do 16 let), mladší jezdci 
jedou Švédský pohár (obdoba našeho přeboru) v kategoriích A nad 16 let, 
B, C a N. „Enko“ pro začátečníky se objevilo teprve v roce 2013 a většina 
loňských jezdců N letos postoupila do kategorie C. Nových jezdců přibylo 
11.  

Jestliže nám Skandinávie trochu splývá, není to tak úplně naše vina. 
Nahlédneme-li totiž na biketrialovou scénu do sousedního Finska, 
nemůžeme se ubránit pocitu, že jsme zůstali ve Švédsku. Finský národní 
šampionát BIU letos také nabídl čtyři závody v místech, jejichž názvy nám 
ale nejen mnoho neřeknou (Tampere, Pareinen, Jyväskylä a 
Kirkkonummi), ale budeme mít i potíže je vyslovit. Kategorie Fini také 
označují elite, A, B, C (u nás jsme písmenka opustili v roce 1993) a protože 
jsou menší národ než Švédsko (pouhých pět milionů obyvatel oproti 
devíti), účastnilo se nároďáku jen kolem padesáti jezdců. Vítězem elity se 
stal Aleksi Sulkanen – ale ani jeho jméno nám nijak povědomě nezní. 
Finsko se totiž, kdo ví proč, drží stranou mezinárodních soutěží a to i 
přesto, že v roce 2004 se v městě Hanko konalo EBU mistrovství Evropy. 
Kromě čtyřdílného šampionátu v biketrialu podle pravidel BIU proběhlo 
na konci srpna i jednorázové Mistrovství Finska UCI v Helsinkách 
(konečně jedno známé jméno).  

Na závěr se vraťme do Norska. Soutěží se zde podle pravidel UCI a kromě 
jednorázového Norského mistrovství se mohou závodníci utkat v seriálu 
Norského poháru. V reportu z prvního kola v Oystese je uvedeno: 
„Slunečné počasí, mnoho jezdců a spousta diváků!“ Měřítka toho, co je 
„mnoho“ jsou různá, závodu se účastnilo 21 jezdců – přeci jen jsou Norům 
asi bližší běžecké lyže než trialové kolo. Uveďme však alespoň jedno 
jméno za všechny norské trialisty a to vítěze mistrovství i všech soutěží 
poháru Eirika Ulltanga. Ten mimochodem závodí na 26“ kole značky GT, 
které jste mohli vidět v minulém čísle našeho magazínu. « 

FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI KLUBU 
Konec roku s sebou kromě radosti z dosažených úspěchů v právě ukončené sezoně přináší také méně příjemné povinnosti vyúčtovat poskytnuté dotace 
a zajistit finanční prostředky na sezonu novou. Jaké mají kluby možnosti pro své financování? Zde jsou některé z nich. 

Veřejné zdroje. Těmi jsou myšleny především příspěvky měst a obcí, ve kterých klub sídlí nebo kde provozuje svou činnost. Platí bohužel nepřímá úměra 
– čím větší obec, tím menší podpora. Je to dáno tím, že zatímco na malých městech se o peníze vyčleněné na sport uchází jen několik či několik málo 
desítek subjektů, ve velkých městech jsou sportovních klubů a spolků doslova stovky. Velkou část rozpočtu odčerpají jeden či dva velké sportovní kluby 
(většinou ty s míčem nebo s pukem). V malé obci je navíc i náš malý sport víc na očích, vaše činnost je lépe vidět. Stejně jako na obci lze žádat o 
podporu i na krajské úrovni. Je třeba počítat s trochu větší administrativou a hlavně si pohlídat termíny – většina žádostí se na kraji i na městech podává 
na přelomu prosince a ledna, kdo promešká, nedostane. Kdo nepromešká, dostat může, ale také nemusí. 

Státní podpora. Na státní podporu rozdělovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy samostatné kluby nemají v podstatě možnost 
dosáhnout. Proto většinou existují pod ochrannými křídly mateřské organizace – ÚAMK, Sokol, AČR, ČMF a další. Dnes se však i tyto velké spolky 
sdružují do ještě větších celků, neboť velká ryba má šanci ukousnout větší sousto. Žádost na ministerstvo tak předkládá Sdružení sportovních svazů, 
Česká unie sportu a další superorganizace. Rozdělování získaných prostředků směrem dolů k jednotlivým členům (tedy i k vám) je pak složitý proces se 
spoustou známých, neznámých nebo jen tušených kritérií. Uzávěrka požadavků na dotace pro příští rok ale většinou již proběhla. 

Soukromé zdroje. Podpora ze soukromých zdrojů neboli od sponzorů může být jak finanční, tak ve formě služeb, materiálu a podobně. Sponzor 
většinou kromě řádně sepsané darovací smlouvy pro možnost uplatnění daňového odpočtu a prezentace jeho jména nevyžaduje žádné složité 
vyúčtování. Sponzor je však nedostatkové zboží a velmi špatně se shání. Nejčastěji kluby podporují společnosti nějak osobně zaangažované, tedy buď 
přímo firmy či zaměstnavatelé členů klubu, nebo jejich známých. Konec roku je v této oblasti příznivé období. Velké společnosti plánují sponzoring na 
příští rok podle hospodářských výsledků končícího roku a je tedy nejlepší čas je oslovit.  

Nadace a podpora mládeže. Zajímavou možnost podpory pro mladé podnikavé lidi nabízí dva z největších tuzemských telefonních operátorů. Telefonica 
O2 ve svém projektu Think Big podporuje mimo jiné i sportovní aktivity, obdobně funguje Nadace Vodafone. Podmínkou je mít nápad, sestavit tým, 
sepsat projekt – a mít štěstí, že zaujmete porotu. Takto byly realizovány například projekty na rekonstrukci trialparků v Olomouci a v Ostravě. Obě 
zmíněné nadace cílí na mladé lidi, a proto více informací hledejte tam, kde mladí lidé žijí – tedy na internetu. 



VÝSLEDKOVÝ SERVIS 

Cyklotrialové hry mládeže 2014: cadet 1. M. 
Štěpánek 2. L. Janka 3. F. Klouček | minime 1. M. 
Pochtiol 2. A. Kosík 3. M. Šiller | benjamin 1. T. 
Vepřek 2. P. Mokrý | poussin 1. Š. Šiller 2. V. Hříbek 
3. M. Damborský | girls 1. B. Pečínková 2. E. 
Hříbková 3. I. Antlová | promesa 1. T. Mahr 2. V. 
Pečínka 

Český pohár v trialu 2014: elite 26“ 1. R. Chvojka 2. 
M. Tryner 3. V. Čiháček | elite 20“ 1. P. Jeřicha 2. V. 
Kolář 3. V. Křiva | expert 1. L. Valný 2. M. Štěpánek 
3. D. Švaříček  

Trial Cup 2014: elite 26“ 1. V. Čiháček 2. M. Tryner 
3. T. Eibl | elite 20“ 1. P. Jeřicha 2. P. Šos 3. J. Šmíd | 
expert 1. L. Valný 2. L. Kašpar 3. M. Havránek 

Nové možnosti. V současnosti získávají na popularitě i nové možnosti financování prakticky libovolných projektů formou veřejných sbírek na 
internetových portálech odvozených od úspěšného zahraničního Kickstarteru. Protože je málo pravděpodobné (i když vyloučit to samozřejmě nelze), že 
váš klub podpoří donátor ze zámoří, bude lepší vyzkoušet domácí weby typu Startovac.cz, HitHit.cz a podobně. 

Vlastní zdroje. Peníze si může klub také vydělat – třeba za exhibice nebo uspořádáním závodu s vybíráním startovného. Mnoho prostředků však vkládají 
do klubů jejich členové, a nemusí to být zrovna peníze. Bez té spousty zadarmo odpracovaných brigádnických hodin, bez stovek naježděných kilometrů 
jen za naftu (nebo ani to ne), bez investic do oprav kol z vlastní kapsy – bez toho všeho by žádný klub nefungoval. « 

CYKLOTRIALOVÉ HRY MLÁDEŽE 2014 

V sobotu 11. října se finálovým závodem 
v Havířově uzavřel pilotní ročník 
Cyklotrialových her mládeže. Seriál pro mládež 
ve věku 5 až 16 let letos zahrnoval 4 soutěže, 
součástí celoročního projektu bylo i přípravné 
soustředění reprezentace a účast na 
mládežnickém mistrovství světa – Světových 
hrách mládeže. Celkem se do projektu zapojilo 
více než padesát mladých trialistů. 

Soutěže byly pořádány podle pravidel trialu 
pod Českým svazem cyklistiky. Věkové 
kategorie poussin (9-10 let), benjamin (11-12 
let), minime (13-14 let), kadet (15-16 let) a 
dívky (6-15 let) byly doplněny o kategorii 
promesa (5-8 let) pro včasné zachycení zájmu 
těch nejmladších jezdců. To se ukázalo jako 
správný krok, právě obě nejmladší kategorie 
promesa a poussin byly ve všech soutěžích 
nejobsazenější. Přilákat k trialu nové zájemce 
bylo jedním z hlavních cílů projektu. 

Pořadateli jednotlivých soutěží byly především 
místní kluby s bohatými zkušenostmi 
s výchovou mládeže a s pořádáním soutěží. Do 
přípravy se zapojilo několik desítek 
dobrovolníků a díky jejich nezištné pomoci se 
podařilo nastavit výchozí standard úrovně 
organizace pro budoucí ročníky. Finančně 
projekt podpořil výraznou měrou Český svaz 
cyklistiky, jednotlivé závody pak dále místní 
instituce, sponzoři a partneři lokálních 
pořadatelů. 

První soutěž: Olomouc 

Úvodní soutěž seriálu proběhla 26. dubna 
v Olomouci v Centru Semafor. Sportovní areál 
na dosah městského centra poskytl 
odpovídající zázemí a prostor pro vybudování 
pěti kontrolních úseků, které se jely na tři kola. 
Tento soutěžní model se zopakoval i 
v následujících soutěžích. Soutěž byla 
jednostupňová, bez semifinále – vzhledem 
k počtu účastníků a kategorií by bylo obtížné 
dvoustupňový systém realizovat. Na 
olomoucký závod přijelo více než čtyřicet 
závodníků, příjemné počasí a dostupná lokalita 

nalákaly také velké 
množství diváků. 

Druhá soutěž: Žďár nad 
Sázavou 

Pokračovalo se 17. května 
ve Žďáře nad Sázavou pod 
Pilskou nádrží. Lokalita 
závodu leží v rekreační 
oblasti města na křižovatce 
frekventovaných cyklotras. 
Kontrolní úseky využívaly 
místních terénních 
nerovností doplněných o 
betonové prvky, kameny a mohutné klády. 
Závod byl bohužel silně poznamenán nepřízní 
počasí, chladno a především hustý vytrvalý 
déšť odradily většinu diváků. Naštěstí ne 
závodníky, kteří i za těchto podmínek závod 
absolvovali s plným nasazením. 

Třetí soutěž: Říčany, mistrovství republiky 

Třetí kolo seriálu jezdci absolvovali v rámci 
Mistrovství České republiky v trialu 28. června 
v Říčanech u Prahy. Termín závodu na samém 
začátku letních prázdnin nebyl z hlediska 
mládeže úplně šťastný a podepsal se i na nižší 
účasti, kdy přijelo pouhých dvacet čtyři dětí. 
Soutěž se konala na louce pod hradem a byla 
velice dobře medializovaná. Česká televize zde 
kromě reportáže z mistrovských kategorií 
natáčela i trialovou mládež do dětského 
pořadu Lvíčata, který je zaměřen na propagaci 
malých sportů. 

Soustředění reprezentační mládeže 

Na základě výsledků prvních tří soutěží byl 
sestaven reprezentační tým pro letošní Světové 
hry mládeže. Dvanáct nominovaných jezdců 
mělo možnost zúčastnit se čtyřdenního 
soustředění v červenci v Hamrech nad Sázavou, 
tréninky zde probíhaly pod vedením trenérů, 
kteří se dlouhodobě věnují práci s mládeží. 
Zároveň zde byla možnost předávání 
zkušeností mezi mládeží a staršími jezdci 
z kategorií elite a junior, kteří se akce také 
zúčastnili. 

Světové hry mládeže 

Reprezentační výjezd na světové hry mládeže 
do Polského Zawierzie první srpnový víkend byl 
pro většinu mladých závodníků prvním 
setkáním s prostředím mezinárodních závodů a 
hlavním cílem bylo nabrat zkušenosti. 
Organizační zabezpečení, obtížnost tratí, 
úroveň rozhodčích – to všechno byly věci, které 

pečlivě sledovali i rodiče v roli doprovodů, 
protože velká většina z nich pracuje v klubech 
mládeže a zapojuje se do pořádání domácích 
soutěží. Za obrovský úspěch považujeme 
postup českých jezdců do finále v kategoriích 
benjamin a girls. Petr Mokrý nakonec obsadil 
deváté místo a Bětka Pečínková šesté místo. 

Finálové zakončení domácího seriálu: 
Havířov 

Čtvrtá, závěrečná soutěž seriálu se konala 
v sobotu 11. října v havířovském trialparku Na 
nábřeží. Havířov byl zvolen právě kvůli tomuto 
výjimečnému areálu, který nabízí pro cyklotrial 
vynikající podmínky. Pestré složení stabilně 
nainstalovaných překážek, dostatek prostoru 
pro jezdce i diváky, zázemí pro účastníky – to 
vše navíc prakticky přímo v centru města pár 
kroků od hlavního náměstí. Finále se zúčastnily 
čtyři desítky jezdců. Ceny vítězům předávali 
Marian Štetina, prezident Českého svazu 
cyklistiky, spolu s Václavem Kolářem, 
úřadujícím mistrem světa v elitě BIU a loňským 
finalistou MS UCI. Pro některé děti to byl úplně 
první trialový závod v životě, tak snad budou 
postupně přibývat i další. « 



Biketrialová revue, číslo 15 Vydal Biketrial klub Olomouc, Budovcova 3, 779 00 Bystrovany, IČ 750 95 581 v listopadu 2014 jako propagační 

materiál. Dotazy, příspěvky, náměty posílejte na adresu klub@biketrial-olomouc.cz. Telefonický kontakt: +420 721 048 805. Jakékoliv reprodukce 

textů nebo fotografií jsou možné jen se svolením autorů. Více informací najdete na www.biketrial-olomouc.cz. 

 

MODELY KOL MONTY PRO ROK 2015 

V záplavě stále nových výrobců trialových kol posledních let se už začínalo 
zdát, že značka Monty ztrácí dech. Revoluční celokarbonová Monty M5 
přišla na trh před dvěma lety, kromě ní firma nabízela model Kamel 221, 
na kterém jsou ale přeci jen léta znát. Hmotnost 8,7 kg, BB +70, to jsou 
parametry, kterým sice v roce uvedení na trh (2008) nebylo co vytknout, 
dnes však už nijak neoslní. Oslnivá zůstává cena, původní kamel se stále 
prodává za téměř padesát tisíc a M5 ještě o polovinu více. Není se proto 
co divit, že v kolonce „bike“ na startovních listinách najdeme čím dál 
častěji ozonysy, koxxy (R.I.P.), echa, playe a další… 

O tom, že Monty připravuje nové modely, se šušká už poměrně dlouho – 
ostatně, mohli 
jste se to dočíst i v našem (dvou)listu. Konec dohadů, nabídka Monty pro rok 2015 je tu 
doslova v plném lesku. Rám ze slitiny Al 6061 s jedinou robustní tvarovanou trubkou a 
integrovaným středovým složením nepostrádá typické „velbloudí“ prohnutí vpředu, zadní 
stavba s řetězem vedeným uvnitř odkazuje pro změnu na M5.  

Špičkový model Monty 221 Pro Race využívá ultralehkých komponent této řady a spolu 
s karbonovou vidlicí se dostává na hmotnost 7,5 kg. Prodává se za 2.300 EUR (65.000,- Kč), 
což už tolik radosti nevyvolává. K dostání bude i nižší verze s HS33 za přijatelnější cenu. 
Geometrie: WB 1008 mm, BB +85 mm, CS 349 mm, HA 71,5°.  

Rám nižších modelů je odvozen od 221. Kamel 209 a 207 jsou určené pro jezdce ve věku 7 
až 12 let, liší se brzdami – HS33 (209) nebo véčka (207). Nejmenší Monty Kamel 205 na 16“ 
kolech výrobce uvádí pro jezdce od 4 let, čímž nám naznačuje, kdy je potřeba s biketrialem 
začít, aby z dětí stihl vyrůst příští mistr světa. «  

NA ZÁVĚR JEŠTĚ PÁR FOTEK Z TRIALOVÉHO KARNEVALU 

3x foto: Jiří Sehnal 


