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V Olomouci, 5. 12. 2016 

Český cyklotrial hledá sponzory 

Dříve, než tento dopis hodíte do odpadkového koše, zkuste, prosím, přečíst alespoň první 

odstavec. Hledáme partnery, kteří nám pomohou finančně zajistit cyklotrialovou sezonu 2017. Ta 

bude v mnohém přelomová. Kromě výrazného rozšíření domácího seriálu hostí Praha v červenci 

prestižní závod UCI Trials World Cup. A vy můžete být spolu s námi u toho – jako sponzor českého 

cyklotrialu. 

Pokračujete ve čtení? Děkujeme. Cyklotrial patří mezi technicky nejnáročnější cyklistické disciplíny 

a to je bohužel jeden z důvodů, proč zůstává malým sportem. Přesto v něm Česká republika vždy 

vynikala a platí to i dnes. Zásluhu na tom má i dobře fungující síť klubů pracujících s mládeží. A právě 

český seriál Cyklotrialové hry mládeže (nově ponese označení Český pohár v trialu mládeže – Youth 

Games) si za čtyři roky existence vydobyl vysoké renomé nejen doma, ale mezi závodníky z okolních 

zemí. Naopak naši jezdci díky této průpravě dosahují významných úspěchů v zahraničí. 

Rozpočet na pět závodů Youth Games v roce 2016 byl necelých 200 tisíc korun – mnohé se 

podařilo zrealizovat jen díky nadšení pořadatelů, kdy jedinou odměnou bylo „děkuji“. Na sezonu 

2017 proto počítáme s částkou převyšující 400 tisíc korun. 

Nehledáme sponzora jednotlivých klubů a sportovců. Hledáme partnera pro celoroční seriál. 

Možnosti spolupráce jsou velmi široké, od jednoduchého reklamního banneru přes týmové oblečení 

reprezentace až po individuální design závodních překážek. Jednotlivé závody bývají dobře pokryty 

místními médii a zpravidla jsou směřovány do míst s vysokou návštěvností. 

Touto cestou bychom vás proto rádi požádali o zvážení možnosti stát se partnerem českého 

cyklotrialu. Rádi vám náš sport blíže představíme na osobní schůzce, případně odpovíme na vaše 

dotazy telefonicky nebo e-mailem. Řadu doplňujících informací najdete také na webových stránkách 

www.youthgames.cz věnovaných českému mládežnickému cyklotrialu. 

 

Za pracovní skupinu trialu při Českém svazu cyklistiky 

Ing. Radek Janka, koordinátor seriálu mládeže 

+420 721 048 805, radek.janka@probeton.cz 

 

 

 

Můžete kontaktovat také přímo členy pracovní skupiny trialu ve vašem regionu: 

Praha a Středočeský kraj: Mgr. David Kalaš, +420 720 756 515 

Blansko, Brno a Jihomoravský kraj: Jiří Sehnal, +420 603 813 761  
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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. Cyklotrialové soutěže se jezdí podle pravidel Českého svazu cyklistiky. Ta 

vycházejí z mezinárodních řádů UCI Trials. 

Kořeny cyklotrialu v České republice sahají do poloviny 80. let minulého století, kdy tento sport 

jako jedna z mála tehdy dostupných adrenalinových disciplin přitahoval obrovské množství zájemců. 

Společenské změny, uvolnění hranic a prudký celosvětový rozvoj off-road cyklistiky přinesly 

konkurenci v podobě dalších odvětví, ale cyklotrial stále zůstává základem pro technické ježdění na 

kole. 

Co je Český pohár v trialu? 

Celorepublikový seriál soutěží pro mládež do 16 let má za sebou čtyři sezony pod označením 

Cyklotrialové hry mládeže. Do roku 2017 vstupuje s novým jménem Český pohár mládeže v trialu, 

zachován zůstává anglický přívlastek Youth Games. Důvodem změny názvu je propojení se soutěžemi 

dospělých. Pro mládež je naplánováno 10 soutěží. Novinkou je začlenění dvou závodů na Slovensku, 

velmi atraktivní bude závod v Praze pořádaný souběžně se Světovým pohárem. V dospělých 

kategoriích se bude konat sedm závodů, některé společně s Youth Games, jiné odděleně. Obě věkové 

skupiny čeká i samostatné mistrovství České republiky. 

Nejlepší patří do reprezentačního týmu! 

Jedním z cílů domácí soutěže je připravit jezdce k reprezentaci. Od roku 2013 se český tým účastní 

UCI Trials World Youth Games (Světové hry mládeže, WYG), které mají statut mládežnického 

mistrovství světa. Naši jezdci zatím ani jednou nechyběli mezi finalisty a poslední dva roky se podařilo 

dosáhnout i na stupně vítězů. V roce 2017 se WYG konají v Dánsku. V kategoriích dospělých je Česká 

republika pravidelným účastníkem série UCI Trials World Cup a samozřejmě nechybí ani na 

mistrovství světa. 
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Kalendář soutěží v cyklotrialu 2017 

datum lokalita Youth Games Český pohár MČR 

29. 4. 2017 Brno – Kníničky �   

13. 5. 2017 Rudina (Slovensko) � �  

27. 5. 2017 Blansko – Sportovní ostrov  � � (mládež) 

28. 5. 2017 Ústí nad Labem  �  

3. 6. 2017 Březová u Sokolova – Na Výsluní � �  

10. 6. 2017 Hamry nad Sázavou � �  

11. 6. 2017 Jablonné – Malevil  �  

17. 6. 2017 Horšovský Týn  �  

1. 7. 2017 Praha – v rámci UCI Trials World 
Cup 

�   

19. 8. 2017 Lučenec (Slovensko) �   

2. 9. 2017 Žižkovo Pole �   

9. 9. 2017 Sklenka �   

x. 9. 2017 Říčany   � (dospělí) 

30. 9. 2017 České Budějovice �   

14. 10. 2017 Veselí nad Moravou �   

25. 11. 2017 slavnostní vyhlášení sezony � �  
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Cyklotrial obrazem 

 

UCI Trials World Youth Games, zlatá medaile pro Alžbětu Pečínkovou 

 

Nejmladší generace, kategorie promesa 
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Česká reprezentace – UCI World Championship Val di Sole, Václav Kolář, kategorie elite 20“ 

 

Slavnostní vyhlášení sezony 2016 

  


