
    
 
 

 

 

Tisková zpráva, 11. 10. 2017 

Cyklotrialové finále hostí Veselí nad Moravou 

Český pohár mládeže v cyklotrialu se letos uzavře v sobotu 14. října. Finálovou soutěž pořádá ve 

svém novém trialparku klub Biketrial Veselí nad Moravou – spolek, který sice „papírově“ existuje 

teprve jen něco málo přes rok, ale jehož kořeny sahají až samotným počátkům cyklotrialu u nás. 

Během této krátké doby se podařilo Veselským navázat na dvacet pět let přerušenou historii. Vznikla 

zde nová silná základna dvou desítek mladých jezdců, kteří se postupně zapojili do domácích soutěží. 

Díky aktivitě rodičů se podařilo v průběhu letošního roku vybudovat doslova od nuly kvalitní 

tréninkový areál. Nechybí však ani sportovní úspěchy. 

Alžběta Vaněčková (*2008) letos suverénně kraluje kategorii mladších dívek v Českém poháru 

mládeže – Youth Games. Zajistila si tím nominaci na prázdninové Světové hry mládeže (UCI Trials 

World Youth Games). Při své reprezentační premiéře v Dánsku obsadila čtvrté místo. 

Mezi naděje českého cyklotrialu patří také Tobiáš Daněk (*2005). Jeho účast na dánském 

mládežnickém mistrovství světa bohužel znemožnilo zranění v závěru jarní části sezony. V sobotním 

závodě jej čeká závěrečný souboj o bronzovou medaili v celkovém umístění v kategorii benjamin. 

V bývalém Československu zažíval cyklotrial v osmdesátých letech minulého století doslova zlatý věk. 

Jízda terénem přes překážky lákala do klubů desítky dětí. Společenský vývoj po Listopadu 1989 však 

spolu s nástupem horských kol bohužel v mnoha případech znamenal konec této etapy.  

Výjimkou nebylo ani Veselí nad Moravou, kde se cyklotrial ztratil ze scény na dlouhých dvacet pět let, 

tedy celou jednu generaci. O obnovu tohoto sportu se zde ve spolupráci s místním Domem dětí a 

mládeže postarali Aleš Gál s Karlem Žižlavským, kteří zmíněná osmdesátá léta sami prožili jako aktivní 

cyklotrialoví jezdci a nyní hledali něco podobného pro své vlastní děti. A protože nic nenašli, nezbylo 

jim, než klub založit. 

Český pohár mládeže v cyklotrialu letos zahrnoval deset soutěží, které doplnilo samostatné 

mistrovství České republiky. Seriál podle pravidel UCI se v Česku jede pátou sezonu a je líhní mladých 

talentů. Česká reprezentace letos získala v Dánsku na UCI Trials World Youth Games čtyři medaile a 

zařadila se mezi významné hráče světového mládežnického cyklotrialu. 

Souhrnné informace: 

Název akce: Český pohár mládeže v cyklotrialu – Youth Games, 10. závod (finálový) 

Datum:  14. října 2017 

Místo konání: Veselí nad Moravou, trialpark, ulice Kollárova (za sportovní halou) 

Pořadatel: SC Biketrial Veselí nad Moravou, IČ 05450438 

Ředitel soutěže: Richard Daněk, telefon +420 605 836 640 

PR seriálu: Radek Janka,  ÚAMK Biketrial klub Olomouc, +420 721 048 805, radek.janka@probeton.cz 

Oficiální web: http://www.youthgames.cz  
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Český pohár v cyklotrialu mládeže, ilustrační snímek (foto Jiří Kroupa) 

 

Alžběta Vaněčková. UCI Trials WYG Dánsko (foto Jiří Štěpánek) 



    
 
 

 

 

 
 

 

Tobiáš Daněk, Český pohár mládeže – Youth Games (foto Alexandra Šillerová) 

 


