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Úvod 

Co je cyklotrial 

Cyklotrial je sport, při kterém má jezdec za úkol projet na kole vyznačenou trať s 
co nejmenším počtem chyb. Během jízdy musí překonávat různě obtížné 
překážky, aniž by se přitom dotkl země nebo překážek čímkoliv jiným než 
pneumatikou kola. 

Základem je proto dobrá rovnováha a pohybová koordinace těla, stejně důležitá 
je ale také schopnost přemýšlet a najít nejlepší strategii pro překonání obtížného místa. 
Cyklotrial není sport rychlostní a patří mezi bezpečné disciplíny – i když při pohledu na špičkové 
jezdce o tom mnozí pochybují. Neprávem. 

Sport lze provozovat v přírodě i městském terénu, překážkou se může stát téměř cokoli v 
dosahu. Při jízdě jen pro zábavu není trialista ničím omezován, při  zapojení do soutěží však platí 
přesná pravidla, která definují, co se ještě smí a za co už je penalizace trestnými body. Ve světě 
se cyklotrial nazývá Trials a patří mezi sporty Mezinárodní cyklistické unie UCI. 

Kdo je Pracovní skupina trialu 

Český cyklotrial je řízen Pracovní skupinou trialu . Ta je zařazena pod komisí MTB & Trialu 
Českého svazu cyklistiky. Aktuálně skupina pracuje ve složení: Roman Chvojka, Radek Janka, 
David Kalaš, Libor Pecháček, Tomáš Eibl. Skupina má na starosti koordinaci domácích soutěží a 
pravidel, výběr reprezentace, propagaci a rozvoj sportovního odvětví a zajištění finančních 
prostředků na provoz. Oficiální webové stránky skupiny jsou www.ceskycyklotrial.cz, společný 
mailový kontakt info@ceskycyklotrial.cz. 
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Soutěže 

Český pohár v cyklotrialu 

Seriál soutěží pro jezdce od 16 let je vypsán v kategoriích elite 20”, elite 26” a 
expert, které mohou doplňovat i další kategorie - například open nebo women. 
V sezoně 2017 měl Český pohár šest soutěží. Jednotlivé soutěže jsou, stejně 
jako u mládeže, otevřené i pro zahraniční účastníky i jezdce bez licencí, v 
celkových výsledcích ale mohou figurovat pouze jezdci s platnou licencí 
Českého svazu cyklistiky. 

www.ceskycyklotrial.cz | www.facebook.com/cyklotrial  

Český pohár v cyklotrialu mládeže - Youth Games 

Seriál pro mládež do 16 let, vypsané jsou kategorie promesa (5-8 let), poussin 
(9-10), youth girls (9-11), benjamin (11-12), girls (12-16), minime (13-14) a 
cadet (15-16). Seriál si rychle našel oblibu nejen u českých dětí, ale i  u 
závodníků ze Slovenska a z Polska. V sezoně 2017 nabídl deset soutěží 
včetně dvou zahraničních. 

www.youthgames.cz 

Mistrovství České republiky 

Jednorázová otevřená soutěž, může být pořádána zvlášť v mládežnických kategoriích a zvlášť 
v dospělých, případně obojí dohromady. Tituly mistra republiky získává nejlepší Čech v dané 
kategorii. 

UCI Urban Cycling Championship 

Dosavadní formát „klasického“ mistrovství světa byl letos po šestnácti 
letech nahrazen konceptem UCI Urban Cycling Championship. Společně 
se na něm představují “městské” disciplíny, mezi které byl zařazen trial, 
bmx freestyle park a cross country eliminator. Pořadatelem prvních tří 

ročníků je Čína, která podniku věnuje silnou mediální a finanční podporu.  

www.uci.ch/trials 

UCI Trials World Youth Games 

Světové hry mládeže (WYG) mají statut mistrovství světa do 16 let. Konají se pravidelně od roku 
2000. Český reprezentační tým je sestaven na základě nominačních závodů. Kromě 
individuálních soutěží v kategoriích poussin až cadet je součástí WYG také soutěž národních 
týmů. Letošní WYG hosti lo Dánsko. 
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Partneři českého cyklotrialu 

Český svaz cyklistiky 

Český svaz cyklistiky zastřešuje profesionální i amatérskou cyklistiku 
v České republice. Svým založením v listopadu 1883 se řadí mezi 
nejstarší svaz v Česku a zároveň osmý nejstarší svaz cyklistiky na 
světě. Trial patří mezi jednu z osmi disciplín, kterým se sportovci ČSC 
věnují. ČSC je členem Mezinárodní cyklistické unie UCI. 

www.ceskysvazcyklistiky.cz 

Ústřední automotoklub České republiky 

Ústřední automotoklub ČR sdružuje příznivce motorismu, motoristického sportu 
a mototuristiky. K motorovým sportům provozovaným v ÚAMK se přiřadila i 
skupina sportů nemotorových, které se postupně odštěpily od svých 
motorizovaných předků: bikros, minikáry a trial na kolech. 

www.uamk.cz 

Veseko 

Hlavním partnerem Youth Games se stala značka Veseko společnosti 
Whalley, s.r.o. Historie jejich konzerváren ve Velkém Šenově sahá do roku 
1956, po rekonstrukci v letech 2001 - 2007 představuje moderní základnu 
pro potravinářskou výrobu. Pod značkou Veseko zde vyrábí masové 
konzervy a hotová jídla. 

www.veseko.com 

Lesy České republiky, státní podnik 

Státní podnik Lesy České republiky se věnuje komplexní péči o lesní 
ekosystémy. Náplní činnosti je pěstování a ochrana lesů, ochrana přírody a 
ohrožených živočichů, lesní těžba, správa vodních toků a bystřin a 
hospodářská údržba lesů.  

www.lesycr.cz 

Penta trading, s.r.o. 

Strojírenská společnost Penta trading vyráb í elektroerozivní obráběcí 
stroje. Kromě vývoje, výroby a prodeje jsou součástí firmy také 
technologická centra, kde umožňuje využít své stroje zákazníkům, 
kteř í je zatím nevlastní.  

www.penta-edm.cz 
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Nominal, zdravá výživa 

Rodinná firma z Vysočiny je výrobcem produktů zdravé výživy. 
Kromě cereálních kaší jsou to zejména chlebové a pekařské směsi a 
produkty pro bezlepkové recepty. 

www.nominal.cz 

Fastav Development AOC Vsetín 

Přes 80 realizovaných projektů a dvaceti letá působnost na území 
České i Slovenské republiky řadí společnost Fastav Development k 
předním developerům obchodních center. Firma spolupracuje s 
významnými obchodními řetězci a provozuje také vlastní síť 
retailových parků pod značkou Fastmall. 

www.fastav.cz 

Bikeprod.cz 

Prodejce cyklistického zboží Roman Chvojka - Bikeprod.cz se zaměřuje na jízdní 
kola pro MTB a cyklotrial, náhradní komponenty a díly, oblečení pro trial a volný 
čas.  

www.bikeprod.cz 

Kruspy 

Firma Crispy, s.r.o. je výrobce oblíbených nízkokalorických křehkých chlebíčků 
Kruspy Snacks. 

www.kruspy.cz 

 

Nová Duha, s.r.o., Dolní Lhota 

Společnost Nová Duha provozuje regionální síť maloprodejen potravin na 
Blanensku, nabídku služeb doplňuje restaurace v Sudicích a cateringové 
služby. 

www.novaduha.cz 
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Fitpark U Splavu, Praha Uhříněves 

Prostor pro aktivní pohyb uspokojí vyznavače parkouru, boulderu, akropohybu 
nebo jen “obyčejného” cvičení pro zdravé tělo. 

www.usplavu.cz/fitpark 

Decathlon Chodov 

Partnerem Českého poháru v Praze se stala společnost Decathlon 
Chodov, prodejce sportovního vybavení a oblečení pro pohybové a 
volnočasové aktivity. 

www.decathlon.cz 

Městská část Praha 11 

Decathlon Český pohár získal také oficiální záštitu městské části Praha 11, 
která soutěž podpořila v místních médiích. 

www.praha11.cz 

Vanad Golčův Jeníkov 

Výrobce CNC strojů pro termické dělení materiálu. Technologie pro 
řezání laserem i plazmovými hořáky nacházejí uplatnění ve 
strojírenské a stavební výrobě, Podílely se také na vzniku pohárů 
Youth Games. 

www.vanad.cz 

Levné potraviny, s. r. o. 

Společnost Levné potraviny s.r.o. byla založena v roce 2007 s 
hlavní specializací na potraviny s omezenou DMT. V průběhu 
následujíc ích let se její činnost rozšíři la i do dalších oblastí a 
kromě vlastních maloprodejen a e-shopu zásobuje také 
velkoodběratele. 

www.levnepotraviny.cz 
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Seriál Českého poháru a Youth Games 2017 

Brno - Kníničky (YG) 

Úvodní soutěž Českého poháru mládeže - 
Youth Games se konala v areálu 
technických sportů v Kníničkách. Tratě 
tvoři ly převážně umělé překážky doplněné 
navezenými kameny. Závod měl 
mezinárodní obsazení. 

Pořadatel: ÚAMK AMK Staré Brno | Datum: 29. dubna 
2017 | Systém soutěže: 5x3 | Počet účastníků:  70 | 
Vítězové kategorií: promesa M. Wozniak (POL), 
poussin J. Kalaš, youth girls A. Vaněčková, benjamin 
J. Mudrák (SVK), minime J. Kober (AUT), girls E. 
Hříbková, cadet M. Pochtiol 

 

Rudina - Slovensko (YG, ČP) 

Start Českého poháru v cyklotrialu dospělých proběhl netradičně na slovenské půdě. Díky 
spolupráci mezi svazy obou zemí se v Rudině konala spojená soutěž mistrovství Slovenska, 
Českého poháru a Youth Games. Místní tratě byly vybudovány na základě dlouholetých 
zkušeností z mezinárodních soutěží UCI. 

 

Pořadatel: Cykloklub Rudina | Datum: 13. května 2017 | Systém soutěže: YG 6x2, ČP 5x2 + F | Počet účastníků: YG 
47, ČP 17 | Vítězové kategorií: promesa M. Nagy (SVK), poussin R. Ženatý, youth girls A. Vaněčková, benjamin J. 
Mudrák (SVK), girls E. Hříbková, minime T. Vepřek, cadet M. Pochtiol, junior/senior J. Hulík (SVK), women E. Hlavatá 
(SVK), elite S. Hlavatý (SVK) 
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Blansko (MČR YG, ČP) 

Mládežnické mistrovství republiky bylo po dobrých zkušenostech z pořádání Youth Games v 
loňské sezoně přiděleno blanenskému klubu. Trialpark na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka 
nabízí pestrou paletu překážek, které umožnily vybudovat nejen kvalitní tratě pro MČR mládeže, 
ale také samostatné sekce pro Český pohár. 

 

 

Pořadatel: ÚAMK Biketrial Blansko | Datum: 27. května 2017 | Systém soutěže: YG 5x3, ČP 5x3, 5x2 + F (elite) | Počet 
účastníků: YG 69, ČP 13 | Vítězové kategorií: promesa V. Kolář, poussin V. Hříbek, youth girls D. Pecháčková, 
benjamin J. Mudrák (SVK), girls A. Peč ínková, minime T. Vepřek, cadet M. Pochtiol, open D. Budský, expert T. 
Kočička, elite V. Kolář 
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Březová (YG, ČP) 

Západočeská Březová je dlouhodobě mekkou trialu, na kolech i na motocyklech. Závod byl 
uspořádán spolu s MTB Mistrovstvím poháru Peruna v areálu Na Výsluní. Přírodní kamenné 
sekce doplni l jeden umělý úsek industriálního rázu. 

 

 

Pořadatel: Team Bike Březová ve spolupráci s pracovní skupinou trialu | Datum: 3. června 2017 | Systém soutěže: 5x3 
| Počet účastníků:  YG 36, ČP 5 | Vítězové kategorií:promesa O. Hraba, poussin J. Sehnal, youth girls D. Pecháčková, 
benjamin V. Kalaš, girls D. Pecháčková, minime T. Vepřek, cadet M. Pochtiol, expert T. Kočička, elite V. Kolář 
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Hamry nad Sázavou (YG, ČP) 

Trialpark v Hamrech nad Sázavou se těší mezi jezdci velké oblibě - mimo jiné proto, že je zde 
každý rok čekají nové překážky. Letos to byl impozantní nápis “AMK”, zařazený do elitní tratě. Na 
své si ale přišli i  závodníci z mládežnických kategorií: na barvách pořadatelé nešetřili  a 
závodníky uvítaly hravé sekce jako vystřižené ze hry „Č lověče nezlob se“. Zdolat všechny 
nástrahy tratí ale úplně snadná hra nebyla. 

 

  

Pořadatel: ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou | Datum: 10. června 2017 | Systém soutěže: YG 5x3, ČP 5x3 + F | Počet 
účastníků: YG 56, ČP 7 | Vítězové kategorií: promesa M. Wozniak (POL), poussin J. Kalaš, youth girls D. Pecháčková, 
benjamin J. Mudrák (SVK), girls D. Pecháčková, minime T. Vepřek, cadet M. Pochtiol, expert T. Kočička, elite S. 
Hlavatý 
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Praha - Chodov (YG, ČP) 

Pražský závod Youth Games byl původně plánovaný jako doplněk ke Světovému poháru UCI - 
ten však byl bohužel zrušen a zůstali jsme v tom sami. Poté, co do soutěže vstoupil jako partner 
Decathlon Chodov a podporu se podařilo získat i ze strany Prahy 11, bylo rozhodnuto: na 
parkovišti  před prodejnou Decathlonu vyrostly sekce nejen pro soutěž mládeže, ale i pro Český 
pohár. Na jejich stavbě se kromě pracovní skupiny podíleli lidé z klubů ve Sklence, Hamrech nad 
Sázavou, Blansku, Olomouci a Hodoníně.  

 

   

Pořadatel: Pracovní skupina trialu a ÚAMK AMK Cyklo-trial klub Střední Čechy| Datum: 1. července 2017 | Systém 
soutěže: YG 3x5, ČP 3x5, 2x5 + F (elite) | Počet účastníků: YG 61, ČP 17 | Vítězové kategorií: promesa O. Hraba, 
poussin J. Sehnal,  youth girls D. Pecháčková, benjamin J. Mudrák (SVK), girls A. Pečínková, minime T. Vepřek, cadet 
M. Pochtiol, open D. Budský, expert R. Chvojka, elite 26” M. Tryner, elite 20” V. Kolář 
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Lučenec - Slovensko (YG) 

Druhý z dvojice slovenských závodů, 
zařazených do českého kalendáře. 
Kombinovaná soutěž Slovenského 
poháru, Mistrovství Maďarska a českých 
Youth Games přinesla jižní 
temperament. Soutěžilo se v centru 
města na náměstí a v nedalekém 
trialparku, bonusem byly probíhající 
slavnosti města, které přivedly velké 
množství diváků. 

Pořadatel: NovoCK Trial Lučenec | Datum: 19. srpna 2017 | Systém soutěže: 3x5 | Počet účastníků: YG 48 | Vítězové 
kategorií:  promesa M. Wozniak (POL), poussin R. Ženatý, youth girls A. Vaněčková, benjamin V. Kalaš, minime E. 
Hlavatá (SVK), cadet M. Pochtiol 

Žižkovo Pole (YG) 

Druhá polovina sezony byla složena ze samých premiérových lokací. Poprvé v historii se 
závodilo v malé obci Žižkovo Pole. Pečlivě připravené sekce nabídly i  takové speciality, jako 
dřevěná kravka s traktorem nebo hrad ze slámových balíků. Doplňovala je příjemná rodinná 
atmosféra.  

 
Pořadatel: Trial klub Žižkovo Pole, z. s. | Datum: 2. září 2017 | Systém soutěže: 2x6 | Počet účastníků:  45 | Vítězové 
kategorií:  promesa O. Hraba, poussin J. Kalaš, youth girls D. Pecháčková, benjamin J. Mudrák (SVK), girls A. 
Pečínková, minime T. Vepřek, cadet M. Pochtiol 
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Sklenka (YG, ČP) 

Zbrusu nový trialpark začal vznikat na jaře na pozemku Cyklo-trial klubu Střední Čechy. 
Inspirováni domácími i zahraničními parky zde vybudovali zázemí využívané k přípravě nejen 
mládeží, ale i jezdci dospělé reprezentace. Závody nabídly rozlehlé sekce s velkým výběrem 
kamenů, pneumatik a lesních pasáží. 

 

         
Pořadatel: ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy | Datum: 9. září 2017 | Systém soutěže: 3x5 | Počet účastníků: YG 46, 
ČP 10 | Vítězové kategorií: promesa O. Hraba, poussin J. Kalaš, youth girls D. Pecháčková, benjamin J. Mudrák 
(SVK), girls D. Pecháčková, minime T. Vepřek, cadet O. Krúpčik, elite M. Pochtiol, expert T. Vepřek 
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Říčany (MČR) 

Mistrovství republiky v dospělých kategoriích 
bylo součástí kombinovaných závodů MTB a 
trialu v Říčanech u rybníka Marvánek. Dvojdenní 
akce byla v sobotu poznamenána nepřízní 
počasí, po oba dny pak nízkou účastí v trialovém 
šampionátu. Akci doplňovala soutěž pro 
začínající jezdce, do které se zapoji ly děti  
z pořádajícího klubu, a exhibiční klání 
v přeskocích na kolech. 

Pořadatel: MTB & Trial Mraveniště Říčany | Datum: 16. - 
17. září 2017 | Systém soutěže: 3x5 | Počet účastníků:  
MČR 17 | Vítězové kategorií: elite 20” V. Křiva, elite 26” V. 
Čiháček, junior T. Kočička, expert L. Valný, women A. 
Pečínková 

 

 

České Budějovice (YG) 

Před nedávnem vznikla v Českých Budějovicích Bike trial akademie při místním ÚAMK. Dnes ji 
navštěvuje kolem 12 dětí a řadí se tak mezi středně velké kluby v republice. K uspořádání 
závodu si Budějovičtí vybrali lokalitu VHS, která nabízí doslova kamenné moře: skládka 
záhozových kamenů pro vodohospodářské stavby nabídla ideální terén pro trialovou soutěž.  

 

Pořadatel: ÚAMK AMK České Budějovice | Datum: 30. září 2017 | Systém soutěže: 3x5 | Počet účastníků: 49 | 
Vítězové kategorií: promesa O. Hraba, poussin R. Ženatý, youth girls D. Pecháčková, benjamin V. Vepřek, girls D. 
Pecháčková, minime A. Galovič (SVK), cadet M. Pocht iol 
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Veselí nad Moravou (YG) 

Finálová soutěž seriálu mládeže se konala v polovině října v dalš ím z trialparků, které vyrostly v 
letošní sezoně. Nechybělo zde nic ze “standardních” prvků, kládami počínaje přes betonové 
prvky, pneumatiky až po kameny. Jižní Morava nabídla svou pohostinnou tvář a stranou 
nezůstalo ani počasí. V babím létě si pořadatelé připsali účastnický rekord sezony. 

 

Pořadatel: SC Biketrial Veselí nad Moravou | Datum: 14. října 2017 | Systém soutěže: 2x7 | Počet účastníků: 92 | 
Vítězové kategorií: promesa M. Wozniak (POL), poussin J. Kalaš, youth girls D. Pecháčková, benjamin J. Mudrák 
(SVK), girls D. Pecháčková, minime T. Vepřek, cadet M. Pocht iol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování patří nejen pořadatelům, kteří soutěže letošního seriálu Českého poháru a Youth 
Games připravili , ale také rozhodčím, bez nichž závod uspořádat nejde. Za šlápnutí, doteky, 
pády, vynechané branky, shozené šipky, překročené časy a další prohřešky jezdce v seriálu 
2017 trestnými body „odměňovali“: Šárka Damborská, Miroslava Eliášová, Drahoslav Kříž, Petr 
Mokrý, Dagmar Pecháčková, Adam Pochtiol, Tomáš Pochtiol, Hynek Straka, Jiří Štěpánek, 
Martin Štěpánek, Jakub Valenta, Luděk Valenta, Tomáš Vaněček, Jana Větříšková. 
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Světové poháry UCI a soutěže C1 

Čeští jezdci v sezoně 2017 nechyběli na mezinárodních soutěžích - především sérii  Světového 
poháru (UCI Trials World Cup). Ten měl 5 zastavení: Aalter (BEL), Vöcklabruck (AUT), Les 
Menuires (FRA), Albertvi lle (FRA), Antverpy (BEL). V celkovém hodnocení Světového poháru se 
nejvýše umístil v kategorii elite 20” Václav Kolář (24.), v kategorii elite 26” Tomáš Kočička (62.), v 
kategorii women Marie Křivová (18.). 

Oblibu si mezi českými trialisty získaly i  mezinárodní závody kategorie C1: kromě jarní soutěže v 
nedaleké Vídni to byl třeba Španělský pohár v daleké Barceloně. 
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Mistrovství světa 

V mezinárodním kalendáři  letos chybělo mistrovství Evropy, o to delší ale měli závodníci cestu 
na mistrovství světa, které se konalo v Číně. Českou republiku reprezentoval čtyřčlenný tým. 
Nejlépe uspěl Václav Kolá ř v kategorii elite 20”, který obsadil 8. příčku. Marie K řivová  v elite 
women skonči la 11. Nedařilo se bohužel juniorům: jak Marek Pochtiol  v kategorii junior 20”, tak 
Tomáš Ko čička  v junior 26” skončili na konci startovního pole. 

Samotné mistrovství bylo letos ve znamení velkých změn. Poprvé se konalo podle nových 
pravidel, poprvé za ním jezdci zamířili do čínského Chengdu, poprvé se jelo po novým názvem 
UCI Urban Cycling Championship spolu s XCE a BMX freestyle parkem. 

Změna pravidel byla avizovaná již delší dobu, jejich výsledná podoba se dolaďovala ještě na 
místě těsně před zahájením šampionátu. Výsledek je mixem “klasických” pravidel a “open-free”. 
Pro umístění jezdce je rozhodující počet nasbíraných bonusových bodů - za každou čistě 
projetou branku jich získává 10. V platnosti zůstávají i  body trestné, po dosažení pěti bodů jezdec 
musí opustit sekci, ale nasbírané bonusy mu zůstávají. V tomto jsou nová pravidla spravedlivější 
- umožňují rozlišit, kdo vypadl na první brance a kdo těsně před cílem. 

Čínské Chengdu bude hostit Urban Cycling Championship i v následujících dvou letech - 2018 a 
2019. 

Výsledky UCI Urban Cycling Championship – disciplína trials 

Elite 20“:  1. Must ieles Abel (ESP), 2. Oswald Dominik 
(GER), 3. Areitio Ion (ESP) … 8. Kolář Václav (CZE) 

Elite 26“:  1. Carthy Jack (GBR), 2-3. Vallee Nicolas 
(FRA), 2-3. Belaey Kenny (BEL) 

Elite women : 1. Reichenbach Nina (GER), 2. Kamark 
Nadine (SWE), 3. Caminos Irene (ESP) … 11. Křivová 
Marie (CZE) 

Junior 20“:  1. Montalvo Alejandro (ESP), 2. Grillon 
Louis (FRA), 3. Llado Domenec (ESP) … 21. Pochtiol 
Marek (CZE) 

Junior 26“:  1. Charra Nathan (FRA), 2. Shiozaki 
Tomu (JPN), 3. Cardona Noah (FRA) … 9. Kočička 
Tomáš (CZE) 

National Teams : 1. Francie, 2. Německo, 3. 
Švýcarsko … 6. Česká republika 
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Světové hry mládeže – World Youth Games 

Velkého úspěchu dosáhl reprezentační tým na mistrovství světa mládeže do 16 let - UCI Trials 
World Youth Games (WYG). Do dánského Viborgu se vypravilo 14 závodníků a spolu se svými 
doprovody tvořili nepřehlédnutelnou skupinu - nejen v prostoru vyhrazeném pro diváky, ale 
především na závodních tratích a následně i na stupních vítězů.  

Do úvodní soutěže národních týmů nastoupilo kompletní družstvo ve složení Vojtěch Hříbek, 
Denisa Pecháčková, René Vymětal, Alžběta Pečínková, Tomáš Vepřek a Marek Pochtiol. 
Všichni za sebou měli zkušenosti z WYG již z loňského roku a tuto výhodu dokázali naplno 
využít. Jízda v týmové soutěži trvá jen pár desítek vteřin, o to více se však musí každý závodník 
soustředit a o to menší je prostor pro chyby. Náš tým to zvládl skvěle. Celkový zisk 490 bodů 
znamenal první místo  před Španěly a Francouzy. 

Povzbuzeni úspěchem v národech se pusti li  všichni mladí reprezentanti do individuálních 
soutěží. Poměrně chladné počasí a časté dešťové přeháňky je provázely celé dva dny a bylo 
nutné to brát jako součást závodu. Celkem jedenáct (!) českých jezdců dokázalo postoupit z 
kvalifikace do nedělního finále. A došlo i na medaile: Denisa Pechá čková  v mladších dívkách 
získala zlatou, Alžb ěta Pečínková  ve starších d ívkách stříbrnou a Vojtěch H říbek  v poussinech 
bronzovou. 

Světové hry mládeže v Dánsku jsou tak zatím nejúspěšnější v historii české účasti. 
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Výsledky WYG 2017 

Poussins (9 - 10 let) 

1. Alarcon Miquel (2007, ESP, 5 TB) 

2. Riera Nil (2007, ESP, 9 TB) 

3. Hříbek Vojt ěch  (2007, CZE, 10 TB) 

… 

4. Vepřek Vojtěch (2007, CZE) 

9. Ženatý Radim (2007, CZE) 

13. Kalaš Jakub (2007, CZE) 

Youth Girls (9 – 11 let) 

1. Pechá čková Denisa  (2007, CZE, 9 TB) 

2. Riera Alba (2008, ESP, 9 TB) 

3. Esquis Laia (2006, ESP, 29 TB) 

… 

4. Vaněčková Alžběta (2008, CZE) 

5. Mudrychová Eliška (2006, CZE) 

Benjamins (11 – 12 let) 

1. Pasturel Luka (2006, FRA, 31 TB) 

2. Mudrák Jakub (2006, SVK, 31 TB) 

3. Stenvall Niilo (2005, FIN, 37 TB) 

… 

6. Vymětal René (2005, CZE) 

11. Kalaš Vojtěch (2005, CZE) 

Girls (12 – 15 let) 

1. Baron Vera (2004, ESP, 20 TB) 

2. Pečínková Alžb ěta (2002, CZE, 23 TB) 

3. Wipf Sheyla (2005, SUI, 38 TB) 

… 

8. Hříbková Eliška (2005, CZE) 

Minimes (13 – 14 let) 

1. Serra Max (2003, ESP, 19 TB) 

2. Cabre-Verdiell Pol (2003, ESP, 21 TB) 

3. Ogura Haru (2003, JPN, 23 TB) 

… 

9. Vepřek Tomáš (2003, CZE) 

Cadets (15 – 16 let) 

1. Rolls Charlie (2001, GBR, 6 TB) 

2. Widmann Oliver (2001, GER, 13 TB) 

3. Guillen Toni (2002, ESP, 15 TB) 

… 

15. Pochtiol Marek (2001, CZE) 

29. Mokrý Petr (2001, CZE) 

National Teams 

1. Česká republika  (490 points) 

2. Španělsko (450 points) 

3. Francie (410 points)

 

Kompletní výsledkové listiny jsou k dispozici na www.uci.ch. Celkem se WYG 2017 účastnilo 163 
závodníků ze 16 zemí světa. Počty startujících v jednotlivých kategoriích: poussins 29, youth 
girls 13, benjamins 32, girls 14, minimes 38, cadets 37. 

  



 

 

Nejen závody 

Kempy a soustředění 

Svůj podíl na výsledcích mají i tréninková soustředění. Jarní soustředění v Domašově nad 
Bystřicí a letní kemp v Hamrech nad Sázavou (na fotografii) byly určena širokému spektru 
účastníků od začínajíc ích až po členy reprezentace. Užší zaměření měl zimní týdenní trénink ve 
Španělsku, určený pro jezdce s ambicemi účastnit se mezinárodních soutěží a světových 
pohárů. Přínosný byl také př ípravný týden mládežnické reprezentace ve Sklence těsně před 
odjezdem do Dánska, který přispěl nejen k týmovému vítězství, ale i dobrým výsledkům 
jednotlivých jezdců. 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků 

Již tradičně hosti l slavnostní vyhlášení olomoucký Dům dětí a mládeže. Kromě předání pohárů a 
diplomů nechybělo ani poděkování reprezentantům a představení pořadatelů na nadcházejíc í 
sezonu. A samozřejmě - kulturní program. O ten se tentokrát postarali herci z Divadla 
Komediograf, kteří ceremoniál prokládali krátkými improvizovanými zábavnými skeči. 

 



 

 

Celkové výsledky 



 

 
 



 

 

 



 

 

Vyúčtování a rozpočet pracovní skupiny 

Činnost pracovní skupiny v sezoně 2017 

• Materiální a technické zabezpečení soutěží YG a ČP (společné medaile YG, startovní 
čísla, zvuková aparatura, výsledková LCD TV a on-line servis) 

• Organizace seriálu závodů YG a ČP (sestavení kalendáře, pořádání ČP Praha, 
spolupořadatelství ČP Březová, podpora ostatních pořadatelů, vyhodnocení zpětné 
vazby z jednotlivých soutěží, celkové výsledky) 

• Pravidla, rozhodčí (aktualizace pravidel cyklotrialu, školení a odměny rozhodčích YG) 
• Reprezentace mládeže (nominace, př ípravné soustředění, týmové oblečení, pojištění, 

příspěvky na cestu) 
• Reprezentace dospělých (nominace a zajištění účasti na MS – účtováno Svazem) 
• Závěrečné vyhlášení sezony (trofeje, ceny, doprovodný program, organizace) 
• Propagace sportovního odvětví (tiskové zprávy, webové stránky, sociální sítě, Královna 

cyklistiky 2017, ročenka) 
• Oslovení a smluvní zajištění sponzorů, zajištění a vyúčtování dotac í 

Vyúčtování 2017 

 Výdaje 

Zajištění sezony (medaile, startovní čísla, bodovací karty…) -32.545,- Kč 

Rozhodčí (odměny na soutěžích YG) -22.000,- Kč 

Závěrečné vyhlášení sezony (ceny, trofeje, doprovodný program) -36.909,- Kč 

Reprezentace mládeže WYG Viborg -79.330,- Kč 

Reprezentační soustředění Sklenka -49.164,- Kč 

Propagace a média (webové domény, bannery, ročenka…) -44.283,- Kč 

Organizace závodů ČP Praha, spolupráce Březová -37.321,- Kč 

Celkem -301.552,- Kč 

Rozpočet 2018 

 Výdaje 

Zajištění sezony 2018 (medaile, čísla, price money ČP - elite, pracovní skupina) -80.000,- Kč 

Rozhodčí (odměny na soutěžích YG) -30.000,- Kč 

Závěrečné vyhlášení sezony (ceny, trofeje, doprovodný program) -50.000,- Kč 

Reprezentace mládeže WYG Lazzate -80.000,- Kč 

Reprezentační soustředění -50.000,- Kč 

Propagace a média (webové domény, bannery, ročenka…) -50.000,- Kč 

Organizace závodů MČR + C1 Praha -180.000,- Kč 

Celkové plánované výdaje -520.000,- Kč 



 

 

Kalendář soutěží na rok 2018 

datum místo ČP YG MČR C1, SP ME, MS 

27. 1. 2018 Olomouc INDOOR      

24. 3. 2018 Prusice INDOOR      

28. 4. 2018 České Budějovice ČP1 YG1    

6. 5. 2018 Blansko  YG2    

16. 6. 2018 Veselí nad Moravou ČP2 YG3    

23. - 24. 6. 2018 Praha   MČR, MČR YG  C1  

7. - 8. 7. 2018 Vöcklabruck (AUT)    SP  

20. - 21. 7. 2018 Moudon (SUI)     ME 

28. - 29. 7. 2018 London (GBR)    SP  

3. - 5. 8. 2018 Lazzate ( ITA)     WYG 

25. - 26. 8. 2018 Val di Sole (ITA)    SP  

8. 9. 2018 Sklenka ČP3 YG4    

22. - 23. 9. 2018 Antwerp (BEL)    SP  

6. 10. 2018 Olomouc ČP4 YG5    

7. 10. 2018 Olomouc  YG6    

13. - 14. 10. 2018 Berlin (GER)    SP  

7. - 10. 11. 2018 Chengdu (CHN)     MS 

 

Kalendář zahrnuje domácí soutěže řízené Pracovní skupinou trialu a vybrané světové akce. ČP – Český pohár, YG – 
Český pohár mládeže Youth Games, MČR – Mistrovství České republiky, MČR YG – Mistrovství České republiky 
mládeže, SP – Světový pohár UCI Trials, C1 – Mezinárodní závod UCI, ME – Mistrovství Evropy, MS – Mistrovství 
světa 
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