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Abstrakt 

 

Název: Freestyle BMX v České republice 

 

Cíle: Cílem této bakalářské práce je vytvoření uceleného záznamu o současném 

stavu freestyle BMX scény v České republice, shrnující vybrané oblasti 

dění. 

 

Metody: Deskriptivně-analytická část práce je zpracována formou rešerše a jsou 

v ní využity obecně teoretické vědní metody. Pro doplnění informačních 

zdrojů byla přidána praktická část. V té byla použita anketa, která se řadí 

do kvantitativního výzkumu a dále polostrukturované rozhovory, jejichž 

charakter byl kvalitativní. 

      

Výsledky: Výsledkem práce je kompletní přehled o aktuálním dění na české FBMX 

scéně. Do práce se podařilo zahrnout oblast organizace, sportovišť, akcí, 

výuky, trhu i osobností a nechybí ani kategorie žen. K ucelenému pohledu 

na situaci přispěly tři rozhovory i anketa. Z té vzešlo, že přestože žen je 

v tomto sportu velmi málo, v komunitě mají velkou podporu. 

 

Klíčová slova: kolo, cyklistika, extrémní sporty, olympijské hry, skatepark, výuka, 

ženská kategorie, závod  



Abstract 

 

Title:  Freestyle BMX in the Czech Republic 

 

Objectives:  The aim of this thesis is to create a comprehensive work mapping the 

current situation of Czech freestyle BMX scene and covering selected 

sections. 

Methods: In the descriptive-analytical part of the thesis generally theoretical 

scientific methods are used. Practical part of the thesis was added to 

supplement information sources. It consists of survey, which belongs to 

quantitative research and three semi-structured interviews, whose 

character was qualitative. 

Results: The result of this thesis is a complete overview of the current Czech 

freestyle BMX scene. It was managed to include organization, bike 

parks, events, education, market, successful riders and even the women 

category is not missing. Three interviews and a survey contributed to a 

comprehensive view of the situation. The result of the survey is that 

there are only a few women in this sport, but they have a strong support 

in the community. 

 

Keywords: bike, cycling, extreme sports, Olympic games, skatepark, education, 

category women, competition 
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1  ÚVOD 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala freestyle BMX v České republice.  

K zaměření na tento sport jsem se uchýlila hned z několika důvodů. Sama se tomuto 

sportu věnuji 4 roky. K FBMX jsem se dostala docela náhodou, když jsem poznala 

svého přítele, který mi freestyle na kolech představil. 

Stejně jako jsem já dříve měla o tomto sportu jen mlhavé povědomí, sama se teď 

setkávám s nevědomostí u široké veřejnosti. Lidé v České republice tento sport 

převážně neznají vůbec, zaměňují jej s bikrosem, nebo případně i s downhillem, což je 

disciplína, která freestyle BMX není ani podobná. 

Vzhledem k tomu, že jsem se k FBMX dostala až ve svých 18 letech, zapadnutí do 

komunity trvalo déle. Možná i proto jsem se dověděla, že existuje asociace, jakožto 

hlavní zastřešující orgán, až o 2 roky později, a to jen v souvislosti se spory, které 

v asociaci právě probíhaly. Také spousta dalších informací se ke mně dostávala až se 

zpožděním. 

Všechny tyto skutečnosti mě motivovaly k zaměření své bakalářské práce na českou 

scénu. V době, kdy lze na internetu nalézt téměř cokoliv, je o to jednodušší zajímavé 

informace v závalu těch nepodstatných, přehlédnout či ztratit. 

O tomto tématu byla sepsána kapitola v knize EnCYKLOpedie od autora Pepy Dreslera, 

která však byla publikována již v roce 2003. Od té doby se toho hodně změnilo a žádná 

obdobná práce nevznikla. 

Speciální motivaci jsem měla k realizaci ankety zaměřující se na ženy ve svém sportu. 

Muži a ženy jsou ve freestyle BMX na nesrovnatelné úrovni, proto považuji za 

přínosné, aby o sobě ženy navzájem věděly a mohly se podpořit. Žádný záznam o jejich 

aktivitě ani skupina, která by je sdružovala, však neexistovala. 

Rozhodla jsem se tedy napsat práci, která by obsahovala všechny tyto informace 

přehledně na jednom místě. Tak aby sloužila dnešní generaci k orientaci ve freestyle 

BMX světě a ukázala možnosti, které v České republice jsou. Zároveň také pro 

generace budoucí, kterým může posloužit jako historický záznam o dění v tomto sportu 

těsně před prvním startem FBMX na Olympijských hrách. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1  FREESTYLE BMX 

Freestyle BMX je rychle se měnící sportovní odvětví, které vzniklo v 80. letech 

minulého století a do Čech se šířilo v letech 90. Již název freestyle, který FBMX spojuje 

se spoustou dalších freestylových sportů, naznačuje určitou zvýšenou dávku svobody 

projevu. Tyto sporty jsou jen minimálně svazovány pravidly a konvencemi, naopak se 

velmi rychle přizpůsobují trendům, a tak se mění i jejich podoba. 

Tato kapitola seznamuje s dnešní podobou FBMX, popisuje jednotlivé kategorie, 

i vzhled a odlišnosti FBMX kola. Ve zkratce čtenáři nabízí i pohled do historie, 

do vzniku a následného vývoje tohoto sportu ve světě i u nás. 

2.1.1  Základní charakteristika 

O freestyle BMX se zmiňuje spousta zahraničních i českých zdrojů. Častěji než popis, 

co tento pojem znamená, se však uvádí, jak vznikl.  

Například v knize Isabela na otázku, co je to freestyle BMX, odpovídá Jonathan Nolte 

takto: „BMX začalo jako rychlostní sport na hliněných tratích, ale rozvinulo se 

a zahrnulo úžasně kreativní ježdění na různých površích. Jezdci FBMX používají malá, 

jednoduchá kola na skákání a provádění řady působivých triků [1].“ 

Tento neutrální způsob popisu pramení pravděpodobně z toho, že jednotlivé výklady 

pojmu FBMX se liší jak v literatuře, tak i v přístupu jezdců samotných. Na jedné straně 

jsou zástupci myšlenky, že FBMX je v první řadě životním stylem. Na straně druhé 

organizace, které ho považují za plnoprávný sport, který má své místo dnes už 

i na olympiádě. I tento přístup je podporován velkou skupinou jezdců, a právě v tomto 

přístupu také vznikají oficiálnější definice. 

Svůj výklad podává i Mezinárodní cyklistická unie. Ta uvádí, že se jedná o disciplínu, 

ve které jezdci předvádí sekvence prováděných triků na rovině, přirozených překážkách 

v ulicích, na hliněných skocích nebo uměle vyrobených překážkách. Za svůj výkon jsou 

hodnoceni rozhodčími podle obtížnosti, originality a stylu [2]. 
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V jednoduchém a výstižném shrnutí se dá freestyle BMX označit jako cyklistická 

disciplína, prováděná na specificky upravených kolech vhodných k provádění 

akrobatických kousků. Je hodnocena porotou, která za předvedené výkony uděluje 

jezdcům body. 

 

Ve většině výkladů FBMX se zmiňuje rozdělení do 5 základních disciplín: dirt/trails, 

park, street, vert a flatland. Ty se liší primárně v tom, kde jsou prováděny, uzpůsobuje 

se tomu ale i výbava a výkony. 

 

DIRT/TRAILS 

Vůbec první freestylová kategorie, která se začala odtrhovat od bikrosu neboli 

rychlostního závodu na BMX kolech, je kategorie dirt. Jezdci využívali skoky 

v bikrosových tratích a předváděli v nich první triky. Později si začali hliněné skoky 

uzpůsobovat a kategorie dirt se začala odvíjet svým směrem [3]. 

V dnešní době se jezdí na hliněných tratích postavených obvykle z řady skoků, 

na kterých jsou triky prováděny. Skoky se skládají z odpalu a dopadu, mezi kterými je 

buď díra, těm se říká dvojáky, nebo je prostor mezi nimi vyplněn, a pak se jim říká 

lavice. Skoky jsou stavěny v různých tvarech i velikostech, mohou směřovat rovně 

i do zatáčky. Mezi nimi se mohou objevit zrychlovací boule, klopené zatáčky, některé 

části mohou být také ze dřeva. Odpaly skoků jsou tradičně tvořeny ve tvaru, jehož 

průřezem je část kružnice, těm se říká radiusy, mimo to se však objevují také bonery 

(rovná nakloněná plocha), nebo dropy, rovná plocha, ze které seskakují jezdci dolů 

do dopadu. Řada skoků, nazývaná lajna, obvykle plynule navazuje, někdy má jezdec 

na výběr, kterou cestou bude pokračovat. Takových lajn však bývá v jednom dirtparku 

většinou několik, lišících se nejčastěji obtížností. 

V rámci této kategorie ještě existuje rozdíl mezi trailsy a dirty. Tyto disciplíny jsou si 

velmi podobné a obě splňují výše uvedený popis. Trailsové překážky obsahují obvykle 

každý skok jiný a technicky náročnější, překážky dirtové bývají technicky jednodušší, 

a zaměřené na provádění náročnějších triků. Zatímco cílem jízdy v trailsech je zvládnutí 

plynulé jízdy s pokročilejšími triky, na dirtech jsou odrazové terénní překážky vyšší 

a prováděné kousky riskantnější [4]. 
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Pro obě tyto kategorie jsou specifické triky prováděné v letu, kde na to mají jezdci 

relativně dost času. V hodnocení se, hlavně v případě trailsů, významně projevuje 

individuální styl a plynulost provedení – tzv. flow. 

Kola pro tyto kategorie bývají jedny z nejstabilnějších a uzpůsobeny jsou i pláště, které 

mají na měkčí povrch hrubší vzorek [5]. 

 

STREET 

Téměř současně s kategorií dirt se začala rozvíjet i kategorie street, jednoduše z důvodu 

dostupnosti již existujících překážek. Jezdci stejně tak tehdy, jako i dodnes, jezdí 

v ulicích měst na zábradlích, lavičkách, schodech, zídkách, zdech a prakticky 

jakýchkoliv překážkách, na kterých jsou schopni něco vymyslet [3]. 

Moderní (a soutěžní) verze této kategorie probíhá ve skateparcích, ve kterých jsou často 

vytvořeny tzv. streetové sekce, obsahující imitace zídek, různé schody a zábradlí, 

nakloněné plochy, kterým se říká bangy. Jezdci využívají i kolmých zdí a také se, 

vzhledem k prolínání s kategorií park, objevují i radiusy. 

V této a následujících dvou kategoriích (park, vert) přichází FBMX do styku s dalšími 

kolečkovými freestylovými sporty, jako jsou skateboardy, koloběžky a brusle. Všechny 

tyto sporty se potkávají na stejných místech v ulicích (tzv. spotech) i skateparcích. 

Pro streetové jezdce jsou typické pegy, což jsou stupačky, připevněné na nábojích kol. 

Je čistě na jezdci, zda vozí dva pegy na své dominantní straně, nebo třeba všechny čtyři. 

K prováděným trikům bývají tyto pegy často využívány, nejčastěji ke grindování, což je 

jízda na pegách po zábradlích či zídkách [4]. 

Na rozdíl od jiných disciplín, ve streetu nejsou mezi překážkami takové, které by jezdce 

dostaly do vysokého letu, proto jsou triky prováděny v nižší výšce, nebo přímo 

na překážce či zemi. Na závodech jsou proto často k vidění technicky náročné triky 

propojované do dlouhých sérií. 

Streetoví jezdci jezdí obvykle bez jakýchkoliv chráničů či helmy. Jak již bylo zmíněno, 

častým prvkem jsou pegy, naopak brzdy se na těchto kolech většinou nevozí. 
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PARK 

Park je v dnešní době nejrozšířenější a na závodech nejviditelnější kategorií, čemuž jistě 

přispívá divácká oblíbenost. Tu zvyšuje působivost prováděných triků ve velkých 

výškách, ale také koncentrace události do jednoho místa. Díky tomu se dostala právě 

tato kategorie i do programu olympijských her. Ostatně z průzkumu Čermáka je zřejmé, 

že právě divácká popularita byla tak silným kritériem, že bylo FBMX přijato i přes 

nesplnění některých kritérií MOV [6]. 

Kategorie park se často prolíná s kategorií street, protože většina parků je dnes stavěna 

co nejuniverzálněji, pro různé sporty. Parky proto mívají často streetové sekce, které 

v rámci nižších soutěží parkoví jezdci také využívají a tyto dva styly kombinují. Tyto 

skateparky mohou být dřevěné, betonové, či neoblíbené kovové. 

Až na vyšších úrovních se park výrazněji od streetu odlišuje. Klasický FBMX park 

s typickými překážkami lze vidět například na sérii závodu FISE, která byla zahrnuta 

do kvalifikací na olympiádu. Hlavním prvkem takového parku je radius, který je použit 

na spoustu způsobů a v různých velikostech (a poloměrech). Radiusy mohou být 

zakončeny tzv. kopingem, což je kulatá kovová trubka na jeho horním konci. Tyto 

parky bývají již zpravidla dřevěné.  

Nejobvyklejšími překážkami jsou spina – dva radiusy zády k sobě, funbox – radius, 

na který navazuje plošina a nakloněná rovina (nebo mírnější radius) a samostatné 

rádiusy po stranách, které mohou přecházet ve zdi – těm se také říká wallride [3].  

Kola vhodná pro kategorii park jsou hravější než jiné modely – mají kratší rámy 

a geometrie těchto kol je uzpůsobena co nejsnadnější manipulaci, hlavně v letu. 

Ze stejného důvodu patří tyto kola také mezi ty nejlehčí [5]. 

Jezdec má předem stanovený čas – obvykle kolem 1 minuty, za který se může na ploše 

pohybovat zcela libovolně a je hodnocen za předvedenou jízdu. Rozhodčí hodnotí 

kromě obtížnosti a provedení také podle spousty dalších kritérií, jako například 

originality, stylu i využití různých překážek [7]. 

Následující obrázek zachycuje park z Chorvatské soutěže Pannonian Challenge a lze 

na něm rozpoznat vpravo streetovou část se zábradlími, schody a nakloněnými 

plochami, zatímco levá část je parková a skládá se primárně z radiusů. 
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Obrázek č. 1: Streetová a parková sekce freestyle parku 

 

VERT 

Kategorie vert je velmi specifická, protože se celá odehrává na jediné překážce. Tou 

překážkou je rampa ve tvaru U, tvořená dvěma radiusy naproti sobě. Název pochází 

ze slova vertikální, protože radius ve své horní polovině přechází až do kolmé stěny. 

Radiusy jsou zakončeny kopingem, za kterým je plošinka [3]. 

Výška radiusů se dle Mezinárodní cyklistické unie pohybuje kolem 4 metrů [2]. Cain 

dokonce uvádí, že výška dosahuje od 4,6 až do 8,2 metru [8]. 

Jezdci mají obdobně jako v parku určený časový limit, ve kterém mohou předvést, co 

budou chtít. Pohybují se však pouze z jednoho radiusu do druhého, případně se 

zastavením na plošince a při každém skoku se vrací do stejného radiusu, ze kterého se 

odrazili – většinou je proto součástí jakéhokoliv skoku minimálně rotace o 180° [3]. 

Vert je považován za nejnebezpečnější kategorii. Jezdci se pohybují vysokou rychlostí 

a ve velkých výškách a při nepovedených dopadech hrozí zranění nejen o tvrdý povrch 

rampy, ale i o kovový koping [3]. 

Vzhledem k velkému riziku zranění je důležitým vybavením vert jezdce integrální 

helma, také nazývaná full-face, která chrání i obličej [3]. 

Tato helma je v FBMX nejvíce využívaná právě ve vert rampě, ale uchyluje se k ní 

i spousta jezdců z ostatních kategorií. 
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Kola do vert rampy bývají, podobně jako ta parková, kratší a tedy hravější. I v této 

kategorii jsou využívány pegy, na kterých jezdci nejčastěji zastavují na kopingu [3]. 

 

FLATLAND 

Kategorie flatland se od všech ostatních liší nejvíce. Ve flatlandu, jak již název 

napovídá, nejsou žádné překážky a vše je prováděno pouze na rovné ploše. Proto 

i jednotlivé triky nejsou podobné těm v jiných kategoriích. Naopak se dá říct, že má 

společné rysy s cyklistickou disciplínou krasojízda [3]. 

Flatland je považován za umělecký sport a lze v něm pozorovat i prvky breakdance [4]. 

Jezdci v této kategorii se obvykle zaměřují pouze na flatland. To je dáno vysokou 

technickou náročností i velkým uzpůsobením kola. Zároveň se s ostatními kategoriemi 

ani nevídají na obvyklých místech – ve skateparcích, a proto je tato komunita výrazněji 

oddělena od ostatních jezdců FBMX. 

Při provádění triků se celé kolo jen výjimečně odlepuje od země. Nejtypičtější jsou 

různé způsoby rotací a balancování na všech možných částech kola. Tato kategorie 

proto klade vysoké nároky na stabilitu, rovnováhu a přesnou koordinaci pohybů. Triky 

se neprovádí jednotlivě, ale jsou plynule navazovány jeden za druhým. Jezdce stojícího 

na pedálech a držícího řídítka divák často vidí pouze na začátku a konci jeho 

představení. 

Flatlandové kolo se od ostatních výrazněji liší a není proto pro ostatní kategorie FBMX 

vhodné. Mezi největší rozdíly patří krátký až téměř nulový offset vidlice, což je 

předsazení jejích patek. Určuje tedy vzdálenost uchycení předního kola od osy vidlice. 

Obdobně je zkrácená i zadní stavba rámu, což znamená přiblížení zadního kola. 

Poznávacím znamením je vysoko nastavené sedlo a často využívaná přední brzda, která 

se v dnešní době u jiných kategorií už moc nevidí. Flatlandová kola mají zpravidla 

všechny 4 pegy a také zadní náboj typu freecoaster, který jim usnadňuje jízdu vzad [3]. 

V dnešní době je však v módě jezdit na streetových kolech [příloha č. 2]. 

Vzhledem k nižšímu riziku zranění nejsou helma ani chrániče součástí běžné výbavy. 

Přestože se zdá být jednoduché začít trénovat na jakékoliv placce bez potřeby překážek, 

netěší se tato kategorie takové oblibě jako jiné, protože je velmi technicky náročná 

a vyžaduje velkou píli již od začátku. 
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DALŠÍ KATEGORIE 

Výše zmíněné kategorie jsou nejpoužívanějším rozdělením disciplíny BMX freestyle, 

ale existují i další, které jsou také relativně jasně definovatelné a jsou v nich pravidelně 

pořádány závody. Patří mezi ně minirampa (se spinou), bowl a big air. 

 

Minirampa je obdobná rampa ve tvaru U jako vert, s tím rozdílem, že je podstatně nižší 

a radius nepřechází až do kolmé stěny. Tato překážka bývá často součástí skateparků, 

ale na mnoha místech ji lze najít i samostatně. Existují dokonce i mobilní verze, se 

kterými je možné udělat závod či show v podstatě kdekoliv [55]. 

Tato překážka může být doplněna spinou, a potom vypadá jako dvě minirampy 

navazující na sebe. V této verzi umožňuje jezdci provádět triky nejen na plošinkách 

a v bočních radiusech, ve kterých se musí pokaždé otočit zpět, ale i na středové spině 

[55]. 

Závody v minirampě probíhají obdobně jako ty ve vertu a na spoustě světových událostí 

mají své čestné místo. 

 

I bowl je překážka, která se objevuje nejen ve skateparcích, ale i samostatně. Jedná se 

původně o vypuštěné americké bazény, které již na začátku rozvoje skateboardingu 

začali průkopníci toho sportu využívat k ježdění na skatech [9]. 

A s rozvojem FBMX vzali toto působiště za své postupně i vyznavači kol. Tyto bazény 

neměly klasický „hranatý“ tvar, ale všechno bylo zaoblené, a to umožňovalo kolečkům 

neomezeně se projíždět po jejich stěnách, které plnily funkci radiusů. V dnešní době se 

bowly tvoří uměle přímo k účelu freestylu a jejich tvaru se meze nekladou. Bowly 

mohou být vyhotoveny ze dřeva či betonu [9]. 

Tato kategorie má také své vlastní události, jednou z nich je například světoznámá série 

závodů Vans BMX Pro Cup, která se celá odehrává pouze v bowlech. Na následujícím 

obrázku je bowl ze zastávky této série v Singapuru [10]. 
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Obrázek č. 2: Bowl ze závodu Vans pro Cup v Singapuru 

 

Za zmínku stojí také kategorie big air. U jejího zrodu byla americká legenda ve vert 

rampě Mat Hoffman. Mat snil o pokoření rekordu ve výšce skoku nad vertovým 

radiusem a proto stavěl čím dál vyšší rampy a vymýšlel způsoby, jakými získat 

v rozjezdu požadovanou rychlost. Jeho zápal pro splnění tohoto snu vyústil až v rekord 

v rampě vysoké 20 stop (asi 6 metrů) nad kterou vyletěl do výšky ještě dalších 24 stop 

(asi 7,3 metru). Tímto svým počínáním položil základy kategorie big air, která je již 

od roku 2005 součástí nejvýznamnější události extrémních sportů, amerických X Games 

[11]. 

Na X Games tvoří tuto kategorii dřevěný komplex o dvou překážkách. Začíná dlouhým 

rozjezdem, na který navazují 2 nebo 3 různé vedle sebe postavené odpaly – radiusy 

(ze kterých si jezdec může vybrat), široký dopad a na konci vysoká vert rampa. Celý 

komplex dosahuje velkých rozměrů a oba skoky nabízí jezdcům spoustu času 

na provedení těch nejsložitějších trikových kombinací [12]. 

Tato kategorie je obdobně nebezpečná jako kategorie vert, a proto i zde jsou chrániče 

i integrální helma nezbytným vybavením. 
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BMX KOLO 

 

Obrázek č. 3: Popis FBMX kola 

Hlavním charakteristickým znakem BMX disciplín je kolo (obrázek č.3). Stojí 

na základu kol s průměrem 20 palců (tedy 50,8 cm) a má výrazná vysoká řídítka, která 

jsou uprostřed zpevněna tzv. hrazdou. U těchto kol je snahou jejich maximální 

zjednodušení, aby byla kompaktní, odolná a vydržela i dopady ve velkých rychlostech 

či z velkých výšek. I proto mají pouze jeden pevný převod a neobsahují žádné 

odpružení. 

Zaměřme se nyní na specifika freestylových kol a jejich odlišnosti pro různé kategorie.  

Rámy FBMX kol mají řadu parametrů lišících se model od modelu, které určující 

hravost či stabilitu kola. Těmto parametrům se říká geometrie a jsou do ní zahrnuty 

délky jednotlivých rámových trubek i úhly mezi nimi. Nejzákladnějším parametrem je 

délka vrchní rámové trubky, která určuje velikost rámu a pohybuje se mezi 20 – 21,5 

palci (dětské i méně). Tento parametr se hodně odvíjí od výšky jezdce, ale obecně platí, 

že nejdelší rámy mívají jezdci kategorií dirt, trails, případně street, a naopak ty kratší 

používají parkaři, či jezdci vert rampy. Druhým nejvlivnějším parametrem je velikost 

zadní stavby, ta se pohybuje kolem 12,5 až 14 palci. Čím je delší, tím je kolo 

stabilnější [5]. 
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Do geometrie kola zasahuje také vidlice, která způsobuje to samé, co délka zadní 

stavby, akorát na předním kole. Rozhodujícím parametrem je její offset, který značí 

předsunutí uchyceného náboje oproti její ose. Opět platí, že čím je delší, tím stabilnější. 

Speciální jsou vidlice na flatland, které mívají offset přímo nulový. Je to potřeba 

pro snazší postavení na přední kolo i rovnováhu na něm v otočkách, které jsou 

pro flatland typické [4]. 

Celý rámový set doplňují ještě řídítka. Ty se liší šířkou, kterou jezdci snadno upravují 

seříznutím, a také výškou. Ta opět závisí na výšce jezdce, obecně je ale dlouhodobým 

trendem řídítka zvyšovat. Také platí, že vyšší řídítka dělají kolo ovladatelnějším, a proto 

vhodnějším pro park [4]. 

Řídítka mají 2 základní vzhledové varianty, dvojdílné – tedy svařené z trubky, tvořící 

celá řídítka, a hrazdy, nebo čtyřdílné, kde jsou místo ohýbání jedné trubky použity 

3 svařené [4]. 

Typ plášťů se odvíjí od povrchu, na kterém jsou použity. Logicky tedy pro hliněné 

povrchy hrubší vzorek, zatímco na hladké co nejjemnější, aby dobře přilnuly. Mívají 

také různou šířku [5]. 

Použití brzdy je svobodnou volbou každého a napříč všemi kategoriemi lze potkat 

jezdce tzv. brakeless, tedy bez brzd. Přední brzda se vidí především u flatland jezdců, 

v jiných kategoriích už jen velmi výjimečně. Vozí se tedy brzda zadní, která může být 

doplněna o tzv. twister. Ten umožňuje otáčení řídítek, aniž by se zamotával bowden 

(brzdové lanko). Pro jezdce násobně protáčející řídítka či rám v rámci jedné jízdy, je 

tedy tento komponent nezbytný (pokud chtějí brzdu mít) [5]. 

Pegy neboli stupačky, jsou jedním z typických znaků FBMX kol. Nevozí je však 

všechny kategorie. Nejtypičtější jsou pro street a flatland, často se objevují také u vert 

a park kategorií. Dirt jezdcům ale k ničemu nejsou, na jejich kolech se tak stávají jen 

nebezpečnou překážkou při pádech. Samotné pegy jsou kovové, či plastové, které ale 

moc nevydrží. Další možností je alespoň plastový obal, díky kterému se tolik neničí 

povrch překážek, kov samotný je ve skateparcích často zakázán. Jezdci, kteří používají 

pegy, pak potřebují ještě další komponenty – chrániče nábojů, které náboj chrání před 

střetem s překážkou [4]. 

Zadní náboj má také dva zásadně odlišné typy. Těmi jsou kazeta a freecoaster. Jejich 

rozdíl se projevuje u jízdy vzad – tedy fakie. Kazetový náboj při jízdě dozadu otáčí 

klikami. To znamená, že aby jezdec jízdu vzad neblokoval, musí prošlapávat. 
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Freecoaster byl proto vymyšlen, aby fakie jezdcům ulehčil a umožnil tak provádění 

složitějších triků. Náboj typu freecoaster se tedy i při jízdě vzad protáčí a netahá 

za řetěz. Freecoaster se hodí hlavně do parku a na street, kde se také nejvíce jízda 

pozadu využívá. Pro flatland je freecoaster téměř nezbytný [3]. 

Za zmínku stojí také specifika převodníku. Ten se mimo různých vzhledových 

a materiálních provedení liší hlavně počtem zubů, který se pohybuje okolo 25. Čím více 

zubů, tím těžší převod. Nejvíce zubů proto mívají trailsoví jezdci, kteří se pohybují 

ve velkých rychlostech. Naopak nejmenší převodníky jsou ty na flatland. I na převodník 

existuje chránič obdobně jako na náboje, který se používá hlavně ve streetu [5]. 

Kromě zmíněných komponentů kolo obsahuje ještě středové a hlavové složení, kliky 

a pedály, sedlovku a sedlo, přední náboj, výplet, niple a ráfky, představec a gripy. 

Všechny komponenty mají i další, méně podstatné rozdíly a významně se liší také 

materiálem. Ten udává odolnost a pevnost jednotlivých komponentů a zároveň jejich 

váhu, která bývá chtěná co nejnižší, ne však za cenu snížení odolnosti. Veškeré 

odlišnosti a jak se v nich orientovat přehledně popisuje český internetový obchod 

a zároveň blog, zaměřující se na freestyle BMX TBB-Bike.cz v sekci Jak na to [5]. 

Přestože jsou určité typy komponentů časté vždy pro konkrétní styl ježdění, variace 

jednotlivých komponentů sestavených kol je velmi různorodá a je naprosto individuální 

záležitostí. Navíc zdaleka ne každý si své kolo poskládá z jednotlivých komponentů. 

Cenově dostupnější a pro neznalého vhodnější variantou jsou komplety, tedy celá 

sériově vyráběná kola, která už mají své parametry dané, obvykle univerzální, nebo 

zaměřené na jednu konkrétní kategorii [5]. 
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2.1.2  Vznik a vývoj FBMX 

Historie tohoto sportu nesahá do daleké minulosti, i tak se za tu dobu stihl freestyle 

BMX výrazně proměnit. Do České republiky se dostal před téměř třiceti lety, ale 

pro širokou veřejnost je zde stále spíše sportem neznámým. 

Tato kapitola předkládá shrnutí důležitých mezníků ve vývoji FBMX od jeho počátku 

až do dnešní doby, a to jak ve světě, tak i v České republice. Podrobnější informace 

a obsáhlejší popis historie tohoto sportu lze najít v bakalářské práci Daniela Čermáka 

z roku 2014, která byla vedena na FTVS UK a nese název Vznik a historický vývoj 

cyklistické disciplíny freestyle BMX [13]. Bližší pohled do období na přelomu tisíciletí 

nabízí díky rozhovorům s tehdejšími jezdci také kniha enCYKLOpedie od Pepy 

Dresslera z roku 2003 [3]. 

Freestyle BMX se jako disciplína vydělil z rychlostního sportu, dnes označovaného jako 

BMX Supercross, případně v ČR také bikros [3]. 

 

BMX SUPERCROSS 

Zkratka BMX je dána historickým vývojem tohoto sportu. Ten vznikl v 60. letech 20. 

století v Kalifornii. Tam byl v té době populární motocross, který byl ale dost finančně 

náročný. Děti a mladí nadšenci, kteří na provozování motocrossu neměli finanční 

prostředky, nacházeli uspokojení v jeho napodobování na kolech. Vytvářeli si 

svépomocí vlastní trati, podobné těm motocrossovým. Odtud také název Bicycle Moto 

Cross, tedy zkráceně BMX [14]. 

Základní kameny tohoto sportu položil správce Palms parku (Santa Monica, Kalifornie) 

Ron Mackler se skupinkou dětí. Mackler byl mladý motocrossový jezdec, a protože se 

v parku staral o vyžití pro mládež, pomohl dětem s povolením od vedení parku 

a vybudoval s nimi trať podobnou té motocrossové. Dne 10. července 1969 v ní pak 

zorganizoval i první závody [15]. 

Významný posun zajistil tehdy velmi mladý sponzorovaný jezdec motocrossu Scot 

Breithaupt, který organizoval další závody a založil také vůbec první řídící orgán 

s názvem BUMS. Vytvořil knihu pravidel a sjednotil bodovací systém závodu. 

Popularita sportu pak v dalších letech prudce stoupala [16]. 
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Dnešní BMX Supercross se jezdí na 350metrovém okruhu s hromadným startem 

8 jezdců ze startovací rampy. Trať obsahuje různě vysoké boule, rovné části a klopené 

zatáčky. Každá trať je jiná a liší se i obtížností. Cílem je být první v cíli. První 

4 rozjížďky jsou rozhodující, určují pořadí postupu do finále. Úseky mezi boulemi 

na trati jezdci překonávají buď přeskakováním, nebo kopírováním a snaží se jejich 

překonáváním nabrat co největší rychlost [14]. 

BMX Supercross se dostal na program letních olympijských her poprvé v roce 2008 

[17]. 

 

BMX FREESTYLE 

Freestyle BMX začalo vznikat už po dvou dekádách supercrossu, tedy v 80. letech 

20. století a opět v Americe. Začali se objevovat bikrosoví jezdci, kteří měli chuť 

zkoušet nové věci a na tratích určených pro bikros začali předvádět kaskadérské kousky. 

Postupem času jim skoky, tvarované pro let do dálky, přestávaly stačit. Začali si stavět 

jiné, které uzpůsobovali svým potřebám, buď hned vedle bikrosových tratí, nebo třeba 

i úplně jinde. A tak vznikla první freestyle kategorie dirt. Brzy taky vyrazili s koly 

do ulic, kde hledali překážky, které by mohli překonávat. To nebylo na rozdíl 

od hliněných skoků tak jednotvárné. Téměř současně s dirty tedy začala vznikat 

i kategorie street. Ruku v ruce s oddělením streetu se začala formovat i kategorie park. 

Již postavené různorodé překážky určené přímo pro jejich sjíždění BMX jezdce lákalo, 

a tak začali navštěvovat skateparky. Ze strany skejťáků se zpočátku nesetkali 

s porozuměním a panovaly neshody. Možná i proto se oddělila ještě další kategorie, 

která překážky nepotřebovala – flatland. Mezi největší průkopníky FBMX patřily 

hvězdy jako například Bob Haro, Dave Voelker, Denis McCoy, Dyno DeLucca, Jay 

Miron, Mat Hoffman a spousta dalších. Ti byli součástí velkého boomu, který nastal. 

Zakládali sjednocující a řídící organizace, stavěli první BMX kola uzpůsobená 

pro freestyle a zakládali i první značky zaměřené na tato kola. Mimo to byli však také 

výbornými jezdci, kteří posouvali hranice a vymýšleli nové triky, které jsou dnes 

základem snad všech vrcholových jezdců [3]. 

Za největší ikonu je považován Mat Hoffman. Byl to legendární vertový jezdec a velký 

průkopník tohoto sportu. Pokořil rekordy ve výšce letu nad vertovým radiusem 

a vymyslel a poprvé úspěšně provedl spousty nových triků. Vyhrál nespočet závodů a je 

mnohonásobným mistrem světa. Předváděl své show na svých vlastních překážkách 



 

24 

 

a šířil freestyle BMX mezi veřejnost. Velice úspěšný byl také ve své organizační 

činnosti. I přes pokles oblíbenosti po počátečním boomu Matův zájem nepolevil 

a v roce 1991 založil svou značku Hoffman bikes. Založil také společnost Hoffman 

Promotion, která se záhy stala nejaktivnějším organizátorem BMX akcí. Díky její 

činnosti, a tedy i díky Matovi se stal freestyle BMX součástí X Games [18]. 

Dnes je Mat důležitou součástí existence a organizace FBMX, stará se o organizace této 

disciplíny na X Games a organizuje i spousty dalších významných událostí [18]. 

 

V České republice se FBMX začalo objevovat až v 90. letech 20. století, a to zejména 

kvůli politické situaci a nedostatku informací ze zahraničí. První dvě kategorie se tak 

začaly rozvíjet v podstatě nezávisle na sobě [3]. 

O kategorii dirt se začali stejně jako ve světě zajímat nejdříve bikrosoví jezdci, kteří to 

zkoušeli na svých BMX kolech pro bikros. I oni zkoušeli nejprve triky na skocích 

z bikrosové trati. Po svých závodech v bikrosu pořádali i první freestylové závody vždy 

na jednom vybraném skoku, kterým se říkalo King of dirt. Tento název byl nejspíš 

odposlouchán ze zahraničí, kde se pod ním však skrývala už úplně jiná úroveň ježdění 

[3]. 

Nezávisle na těchto lidech a bikrosu se začala formovat i kategorie street, hlavně 

v ulicích Prahy. Vznikala zde nová komunita lidí, kteří se o tento sport začali zajímat, 

protože ho odpozorovali ze zahraničí. Často neměli nic společného s bikrosem, ale třeba 

spíš se skatem či bruslemi, které se v té době v ulicích už proháněly. A tak jim přišlo 

kolo jako dobrá alternativa k jejich ježdění [3].  

Tyto skupiny se však brzy začaly prolínat a utvořily základ pro vznik disciplíny 

freestyle BMX i v České republice [3]. 

V roce 2000 byla založena první organizace, která tento sport měla zaštítit. Jmenovala 

se BMX Freestyle asociace a založil ji Vít Vrbický spolu s dalšími tehdejšími jezdci. 

Uspořádali několik prvních závodů zaměřených primárně na flatland, ale Vrbický brzy 

poté od organizace odešel a asociace přestala aktivně působit [3]. 

Mimo to bylo v roce 2000 také uspořádáno první mistrovství ČR v kategorii park, 

o které se postaral Kamil Feifer. Jeho cílem bylo pozdvihnutí i ostatních disciplín, které 

měly v závodech asociace jen exhibiční charakter [3]. 
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O vzkříšení asociace se zasloužil Viktor Plas a Tomáš Vondráček, kteří sehnali 

sponzory a uspořádali očekávaný závod, který asociace vypsala, ale poté se organizace 

vzdala. Později se přidali i Tomáš Znamenáček, Petr Velek a Jan Cvachovec z agentury 

4elements. Tito převzali asociaci na konci roku 2001 a začali pracovat na obnovení její 

činnosti. V následujících letech se FBMX začalo slibně rozvíjet [3]. 

Již v roce 2002 byl zorganizován s velkou podporou sponzorů první ročník českého 

poháru pojmenovaný X Cup [3]. 

V rámci prvního ročníku poháru bylo uspořádáno 8 závodů a v rámci poháru proběhlo 

také mistrovství ČR. Závodilo se v kategoriích street, dirtjump, minirampa a flatland. 

V dalších letech se stal pohár X Cup tradicí a pořádaly se v něm závody i mistrovství 

ČR pravidelně [6]. 

V prvních letech závodili všichni jezdci v jedné výkonnostní kategorii, brzy se však 

jezdci rozdělili do kategorií Expert a Master a v roce 2010 byla navíc přidána i třetí 

kategorie Pro. S novou kategorií se zavedla i přesná pravidla pro postup mezi 

kategoriemi [6]. 

Poslední X Cup byl uspořádán v roce 2013 a následně zanikl spolu s činností asociace. 

Dosud největší rozmach freestyle BMX v České republice tímto skončil. Zdeněk Šafařík 

(aktuální předseda nyní působící asociace) v rozhovoru pro tuto bakalářskou práci 

zmiňuje, že příčinou ukončení celé úspěšné série závodů byl nezájem ze strany 

závodníků. Mladá generace jezdců si podle jeho slov nevážila práce pořadatelů a místo 

toho si stěžovala, což organizátory od pořádání závodů odradilo. Zároveň opadl i zájem 

jezdců o závody [příloha č. 4]. 

V roce 2015 se ujímá zaštítění sportu v České republice bývalý profesionální jezdec Jan 

Valenta spolu s Romanem Čermákem a Janem Bendou, kteří se po dohodě s členy již 

nečinné Freestyle BMX asociace rozhodli založit nový spolek s novým názvem Czech 

freestyle BMX association. Sám Valenta píše, že přebírají vedoucí úlohu v nelehké 

době, kdy se scéna dělí na několik skupin lidí, které si navzájem hází klacky pod nohy. 

I přesto si s novou asociací klade za cíl scelit českou scénu, pořádat závody na vysoké 

úrovni, včetně mistrovství ČR a také oslovení nových mladých jezdců [20]. 

V roce v 2015 byl udělen titul MČR v kategorii park, dirt a minirampa. Vzhledem 

k oslabené velikosti komunity i účasti na závodech, se asociace rozhodla v následujícím 

roce nepořádat plánovaný seriál amatérských závodů [21]. V roce 2016 byly uděleny 
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tituly MČR ve stejných kategoriích jako v předchozím roce, ale z asociace už odchází 

někteří členové a o pořádání dalších akcí není velký zájem ani ze strany jezdců [22]. 

V roce 2017 byl ještě udělen titul MČR v kategorii park, a to v rámci závodu Mercedez 

Benz Grand BMX 2017, který probíhal na mezinárodním festivalu Life v Brně [23]. 

To byl doposud poslední ročník, kdy se mistrovství ČR pořádalo. Další dění v asociaci 

je popsáno v kapitole Organizace freestyle BMX v ČR. 

 

VÝVOJ BMX KOLA 

Vznik legendárního prvního (BMX) kola je spojen s americkým vynálezcem 

Al Fritzem. Pracoval jako svářeč ve firmě Schwinn a vypracoval se z nejnižších pozic 

až na manažera. Na začátku 60. let se děti snažily kola firmy Schwinn připodobnit 

motorkám a podle toho je přestavovaly. Al Fritze napadlo, proč jim tedy rovnou 

nevyrobit to, co chtějí, a proto se rozhodl takové kolo navrhnout. Bylo pojmenováno 

Sting-Ray a přestože Al Fritz byl jediný, kdo věřil, že o tato kola bude zájem, v roce 

1963 byl model představen světu. Hned ten rok se prodalo přes 46 tisíc kusů s tím, že 

firma Schwinn nemohla pokrýt veškerou poptávku kvůli nedostatečné rychlosti jejich 

dodavatele pneumatik. Tato kola se stala velkým trendem a v následujících 2 letech se 

tento typ kol dostal v prodeji na 60 % z celkového počtu prodaných kol v USA [24]. 

V 70. letech se na trhu objevil nový typ kola, který se rychle šířil – BMX kolo. Byla to 

vlastně levná a jednoduchá varianta k motokrosu, uzpůsobená jak pro městské použití, 

tak i hliněné tratě. Tato kola byla založená na modelu Sting-ray, který byl modifikován 

na co nejlehčí a zároveň nejodolnější, například silnějšími plášti. Popularita těchto kol 

ještě vzrostla po uvedení dokumentu On Any Sunday v roce 1972, ve kterém jsou 

záběry dětí, které na těchto kolech jezdí. Firmy, které se chopily příležitosti a tyto kola 

začaly nabízet, se brzy staly hybnou silou BMX světa [25]. 

Se vznikem disciplíny freestyle se první triky zkoušely na již existujících BMX kolech 

určených pro bikros. Postupně se začaly podomácku upravovat a první freestylový 

speciál sestrojil Bob Haro. První kola vypadala vesele, hrála všemi barvami 

a experimentovalo se i s různým ohnutím trubek a variacemi všeho možného. 

Vymýšlely se vychytávky, které pomáhaly jezdcům hlavně při flatlandových tricích. 

Například pegy měly své předchůdce v malých objímkách, které se upevňovaly 

na vidlice, a později duralové tyčky, ty se montovaly přímo do osy náboje. Z potřeby 
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protáčet řídítka se vyvinuj rotor a později i dnes velmi využívaný twister. Postupně se 

začaly rozlišovat dva základní modely kol – dirtový a allroundový. Dirtový model byl 

spíše podobný dnešním kolům pro dirt/street/park, zatímco allround vypadal spíše jako 

dnešní kolo na flatland. Později se začalo více dbát na odolnost a zlepšovala se kvalita 

zpracování i použitých materiálů. Vývoj komponentů se postupně ustálil, geometrie se 

zjednodušily, a i barevné kombinace už nejsou tak pestré jako dříve [3]. 

Nyní barvy preferuje jen určitá část jezdců, další dávají přednost neutrální barvám 

a černé, nablýskanému chromu, nebo populární barvě oil slick. Vzhled kola patří 

k osobnosti i stylu jezdce. 

 

BMX FREESTYLE NA LETNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2020 

Tímto tématem rozšířil Daniel Čermák svou již zmíněnou bakalářskou práci 

na diplomovou, obhájenou v roce 2018 [6]. Tehdy ještě nebyly všechny záležitosti 

dořešeny a ty proto budou obsahem této podkapitoly. 

Čermák se ve své diplomové práci zabýval hlavně okolnostmi, díky kterým MOV tento 

sport přijala. MOV má konkrétní striktní kritéria, které má daný sport splňovat 

a vztáhnul proto tyto kritéria na freestyle BMX Park, tedy schválenou disciplínu. Svým 

bádáním však zjistil, že ne všechna tato kritéria FBMX splňuje [6].  

Jednotlivá kritéria jsou rozdělena do sedmi oblastí. Ne všechny kritéria byla splněna 

v oblastech Historie a tradice sportu, Všeobecné informace o sportu, Rozvoj 

a směřování mezinárodní federace. Naopak žádný problém nenastal v oblastech 

Popularita sportu, Sportovní prostředí, Zdraví sportovců a Náklady [6].  

Dle závěrů Čermáka byl pravděpodobně sport i přesto přijat hlavně z důvodu velké 

divácké oblíbenosti [6]. 

V roce 2018 hnul celým FBMX světem otevřený dopis Mata Hoffmana, ve kterém 

vysvětluje celou historii sporu mezi ním, Mezinárodní cyklistickou unií (dále UCI) 

a Mezinárodním olympijským výborem (dále MOV). Tento otevřený dopis publikoval 

Hoffman na své facebookové stránce a jeho český překlad zveřejnila na svých 

webových stránkách Czech freestyle BMX association [19]. 

Mat v něm popisuje dění již od roku 2003, kdy se poprvé sešli zakládající členové 

International BMX Freestyle Federation (dále IBMXFF) v sídle UCI. V té době vzrostl 
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zájem MOV o akční sporty a začalo se mluvit o zařazení freestyle BMX do letních 

olympijských her. To bylo důvodem k tomuto setkání, protože bývalí i stále aktivní 

jezdci FBMX chtěli zajistit nezávislost tohoto sportu a předejít jeho „odkoupení“ 

organizací UCI, která do něj neviděla. Tehdy se zdálo, že UCI jejich zájmu rozumí, 

a proto se vyhotovila dohoda o spolupráci, kterou UCI podepsalo v roce 2005 

a IBMXFF bylo oficiálně založeno. Následovala jednání také s disciplínou 

skateboarding, která byla v podobném postavení – aby mohla být zařazena do programu 

letních olympijských her (dále LOH), měla vstoupit pod křídla UCI. Plánovalo se 

zařazení těchto sportů již do LOH v Londýně 2012, od toho se však upustilo kvůli 

problémům v MOV a změny plánů ve skateboardingu. Poté se však začal měnit i názor 

UCI a ta, počínaje žádostí Mata o podepsání souhlasu s odstoupením od řízení FBMX, 

přestávala spolupracovat s IBMXFF. Mat odmítl nechat tento sport v rukou organizace, 

která o něm dle jeho slov nic neví a hodlá do komise dosazovat lidi, kteří k této činnosti 

nejsou kompetentní. Stále se snažil s UCI komunikovat a navrhoval svá rozumnější 

řešení, ale organizace s ním místo toho ukončila kontakt a komisi složila bez účasti 

IBMXFF. MOV se i nadále přiklání k UCI, a tak freestyle BMX na LOH bude pod 

hlavičkou UCI. Mat s IBMXFF se dále stará o svůj sport a organizuje v něm události, 

včetně svého vlastního mistrovství světa. Stále je prý také otevřen spolupráci s UCI či 

MOV, v případě že „by se rozhodly pro rovnost a pro to co je správné“ [19]. 

Druhý pohled na situaci nabízí rozhovor Daniela Čermáka v rámci jeho diplomové 

práce (2018) s bývalým profesionálním jezdcem a někdejším předsedou Czech freestyle 

BMX association Janem Valentou. Ten v rozhovoru řekl, že Mata zná a že je to člověk, 

který neuznává žádné regule. Valenta přidává také vlastní zkušenost z X Games, kde 

jsou podle něj upřednostňování američtí jezdci [6]. 

V rozhovoru se stávajícím předsedou české FBMX asociace se Zdeněk Šafařík zmiňuje, 

že s nespokojeností Mata Hoffmana souhlasí. První si myslel, že je Mat pouze naštvaný, 

protože UCI si místo jeho organizace X Games vybrala konkurenční FISE. Po návštěvě 

několika závodů v jejich režii mu však musel dát za pravdu, protože FISE často mění 

pravidla a celý koncept jejich světového poháru podle jeho slov není kvalitní 

[příloha č. 4]. 

Vyjadřuje se také k samotným olympijským hrám. Na těch bude tedy FBMX spolu se 

surfingem a skateboardingem v roce 2020 v Tokiu zařazen jako ukázkový sport, jakožto 

snaha organizátorů o udržení divácké atraktivity [příloha č. 4]. 
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Kvalifikační systém 

Kvalifikační období pro LOH v roce 2020 je stanoveno od 1. listopadu 2018 do 11. 

května 2020 a kvalifikace probíhá formou sbírání bodů. Tyto body jsou zaznamenávány 

pro jednotlivé státy určeným způsobem, pořadí států je určeno součtem bodů dvou 

nejúspěšnějších jezdců. Na LOH bude startovat 9 mužů a 9 žen, z toho jedno místo má 

vždy jisté hostující země, tedy Japonsko. K dispozici je proto 8 kvalifikačních míst 

v každé kategorii [26]. 

Jezdci získávají body ze závodů, které spadají pod UCI. Do jejich výsledného počtu se 

však počítá jen: 

• 2 nejlepší výsledky z Mistrovství světa 

• 6 nejlepších výsledků ze Světového poháru (FISE) 

• 1 výsledek (ten poslední) z kontinentálního mistrovství 

• 6 nejlepších výsledků úrovně C1 (Mezinárodní závody) 

• 1 nejlepší výsledek z Mistrovství daného státu 

Celý kvalifikační systém, včetně originálního znění od UCI, zveřejnila na svých 

stránkách Česká freestyle bmxová asociace [26]. 
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2.2  PUBLIKACE V ČR 

Freestyle BMX je disciplína nespoutaná pevnými pravidly a řádem. Nikdo neurčuje, jak 

by to mělo vypadat, či jak by se to mělo pokračovat, proto má potenciál se dynamicky 

rozvíjet různými směry. Publikace zachycující jednotlivá stádia vývoje tohoto sportu tak 

mohou nést do budoucna mnoho zajímavých informací. Bohužel ale takových publikací 

vzniká velmi málo. Odborníků, kteří FBMX opravdu rozumí, není mnoho a o to méně je 

těch, kteří by o tomto sportu napsali například knihu. 

V České republice je FBMX komunita úměrně malá velikosti státu i faktu, že se k nám 

tento sport dostal až se zpožděním způsobeným politickou situací. Proto tomu odpovídá 

i množství publikací. 

Co se týče těch knižních, funkci záznamu konkrétního stádia vývoje freestyle BMX 

v České republice zastává kniha s názvem enCYKLOpedie, kterou napsal Pepa 

Dressler. Byla vydána v roce 2003 a obsahuje 10 extrémních cyklistických sportů, 

z nichž za FBMX je tam street, dirt jump, rampa a flatland. Kniha je zpracována 

populárně, obsahuje spousty velkých barevných fotografií a používá slangová slova, 

jejichž význam ale zároveň popisuje. Každá kapitola obsahuje popis kategorie, její 

vznik i tehdy aktuální situaci. Dále jak vypadalo vybavení a místa, kde se daná 

kategorie jezdila. Navíc je v každé kapitole zmíněno pár jezdců, kteří zhruba na dvou 

stranách popisují, jak se ke svému sportu dostali, jaké museli překonávat překážky, 

jakých úspěchů dosáhli, či co by poradili začínajícím jezdům. Je to velmi povedené dílo, 

pro čtenáře zajímavé a čtivé, které obsahuje i spoustu užitečných informací (ve své době 

prakticky využitelných, v dnešní době k utvoření obrazu o tom, jak to tehdy vypadalo). 

Zároveň je to také dílem svého druhu největším [3]. 

Žádná další kniha, která by se podrobně věnovala FBMX, od té doby zatím nevznikla.  

Mezeru v odborných publikacích se snaží vyplňovat studenti vysokých škol svými 

závěrečnými pracemi. Většina z nich se tomuto sportu sama věnovala a mají tak k němu 

hodně blízko. 

Disciplínou FBMX jako takovou se zabýval Daniel Čermák na Univerzitě Karlově. 

Ve své bakalářské práci z roku 2014 zpracoval vznik a historický vývoj FBMX [13]. 

Na ten navázal v roce 2018 diplomovou prací, která se týkala přijetí FBMX na letní 

olympijské hry [6]. 
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Na Technické univerzitě v Liberci zpracoval v roce 2012 komplexně disciplínu FBMX 

Jiří Janda a část práce věnoval také vybudování multifunkční haly určené tomuto sportu 

s názvem Vehicle hall ve Stráži pod Ralskem [27]. 

Na Masarykově univerzitě v roce 2014 vznikla bakalářská práce Ondřeje Odvárky. Ta 

zpracovává metodiku vybraných triků z FBMX formou textu s obrázky a součásti je 

i výukové video [28]. Na zmíněné univerzitě poté v roce 2015 vzniknul také výzkum 

týkající se psychického rozpoložení závodníků FBMX v porovnání se silniční 

cyklistikou. Tento výzkum byl publikován v angličtině a jeho autorem byl Damjan 

Siriški ve spolupráci s dalšími kolegy [29]. 

Vlivem na psychiku se zabýval ve své bakalářské práci v roce 2018 i Michael Beran. 

Ta byla publikovaná pod Palaestrou a nese název Negativní dopad sponzoringu 

na profesionální výkon sportovce v odvětví freestyle BMX [30]. 

Co se týče technického zaměření, v roce 2010 na Vysoké škole báňské vznikla 

diplomová práce Jiřího Zouhara, ve které se věnuje parametrům rámu svého kola 

a navrhuje úpravu vedoucí ke zvýšení jeho odolnosti [31]. 

Na Vysokém učení technickém pak v roce 2017 vznikla ještě jedna technicky zaměřená 

práce a to bakalářská. Autorem je Erik Figar a zabývá se výrobou převodníku určeného 

pro FBMX kolo [32]. 

O nic lepší situace není ani v oblasti periodik. Přestože v začátcích tohoto sportu hrály 

časopisy důležitou roli, jakožto hlavní zdroj informací ze světa, těch ryze českých 

časopisů mnoho nevzniklo. 

Prvním z nich byl časopis Dirtbiker, který vzniknul na přelomu tisíciletí. Zahrnoval 

všechny druhy extrémní cyklistiky. Kromě freestyle BMX tedy i disciplíny na větších 

MTB kolech, jako třeba downhill, slopestyle a podobně. Vydáváno bylo obvykle 6 čísel 

ročně a během let se vypracoval na velmi dobrou úroveň [33]. 

Jeho konec přišel po 15 letech. Ten zdůvodnil šéfredaktor Radek Hruška nejen 

nedostatkem financí na udržení časopisu, ale primárně neustálým zmenšováním celé 

komunity. Dle jeho slov již od roku 2006 začalo ubývat profesionálních jezdců a s tím 

také podnětů ke psaní. Proto bylo v roce 2015 vydáno číslo 89 jako poslední. Redakce 

časopisu se rozhodla v psaní pokračovat už jen formou časopisu online [34]. 
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Tímto způsobem funguje Dirtbiker na internetových stránkách dodnes. Dal by se 

označit za největší online časopis na české scéně a denně přispívá videi i informacemi 

z ČR i ze zahraničí [34]. 

V roce 2006 se od redakce časopisu Dirtbiker odtrhnul dnes úspěšný fotograf Matěj 

Švadlena působící pod pseudonymem Dereck Hard, který se v Dirtbikeru staral 

o rubriku flatland. Rozhodl se založit vlastní časopis, který se bude věnovat pouze 

freestyle BMX a pojmenoval ho Love BMX. Z ekonomických důvodů však měl časopis 

pouze elektronickou verzi, publikoval tedy online. Tento časopis vycházel až do roku 

2010, následně se Dereck Hard rozhodnul opět pro změnu a časopis Love BMX 

ukončil, aby se mohl pustit do jiného časopisu [35]. 

Ten se jmenoval Are We BASTARDS?, věnoval se obecněji městskému životu 

mladých a na trhu byl až do roku 2016 [36].  

 

Nejvíce informací lze samozřejmě najít na internetu, tam může psát a zveřejňovat 

prakticky kdokoliv cokoliv. To je z jednoho pohledu sice výhodou, protože tam lze najít 

i informace, které by se do tištěných zdrojů z různých důvodů nedostaly. Má to však 

bohužel i spoustu nevýhod, a to zejména pravdivost informací. Ta je totiž mnohdy 

velmi těžko ověřitelná, naopak se běžně stává, že na internetu se informace z různých 

zdrojů vylučují. Internet je informacemi přehlcen a je obtížné v něm hledané informace 

vůbec najít, natož narazit zrovna na zdroj, který je pravdivý. Další nevýhodou je 

nestálost těchto zdrojů. Internetové stránky vznikají a zase zanikají a o archivy se často 

nikdo nestará, což způsobuje, že i zajímavé publikované informace, obvykle nejsou 

přístupné už po pár letech. Pro přispěvatele i čtenáře je ale online publikování 

nejjednodušší i cenově nejdostupnější, a proto jsou v dnešní době veškeré informace 

z české freestyle BMX komunity zveřejňovány tam. 

Aktualitám ze světa i z České republiky se věnuje několik webových stránek. První 

z nich je již zmíněný online časopis Dirtbiker, který se zabývá extrémní cyklistikou 

[34]. 

Dalším významným zpravodajcem o aktuálním dění je blog TBB-Bike. Ten se zaměřuje 

pouze na freestyle BMX a je primárně součástí internetového obchodu. Kromě reportáží 

z různých akcí se na blogu tedy píše i o novinkách na trhu a popisech seskládaných kol 

jednotlivých jezdců – tzv. bike checky. TBB-Bike tvoří komplexní portál pro jezdce 
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FBMX, který nabízí aktuality z komunity, rady i výuková videa k rozvíjení dovedností, 

ke správnému výběru kola i jednotlivých komponentů, zároveň je jedním z největších 

distributorů světových FBMX značek v ČR a v neposlední řadě také několik jezdců 

sponzoruje. Navíc má v Brně i kamenný showroom, kde nabízí své produkty, servis 

a nachází se tam i dřevěná minirampa, přístupná veřejnosti [37]. 

Obdobná webová stránka je ještě Freeride.cz, která se zabývá akčními sporty. Při zadání 

klíčového slova BMX do vyhledávání, lze najít spoustu aktualit staršího data, v dnešní 

době se ale už FBMX nevěnuje a zaměřuje se na 4 sporty – snowboard, freeski, 

wakeboard a surf [38]. 

Za zmínku stojí i archiv dnes už neaktivní stránky BMX-Jičín.com, kde se nachází 

reportáže ze spousty akcí konaných hlavně v letech 2003-2011. Stránku spravovala 

parta jezdců kolem Jičínských trailsů. Ti se později přesunuli na Checktrails.com, kde 

ve své práci pokračují a na této stránce stále publikují reportáže z konaných akcí [39]. 

Další informace o bikeparcích, skateparcích, místních jezdcích i pořádaných akcích 

zveřejňují jednotlivci či skupiny prostřednictvím svých internetových stránek, nebo 

mnohem častěji prostřednictvím stránek a skupin na sociálních sítích, hlavně facebooku 

a instagramu. 

 

Posledním médiem, které se používá čím dál tím častěji, jsou videa. Zastupují nespočet 

funkcí, od reportáží z akcí, přes rozhovory s jezdci až po manuály a návody k učení 

triků, či třeba opravování kola. 

Hlavním stálým působitelem na této půdě je televizní pořad Element TV, který je 

vysílán už od roku 2010. Zabývá se aktualitami z různých freestylových sportů 

a vychází každých 14 dní. Všechny jeho díly lze také nalézt na internetovém portále 

pro sdílení videí Vimeo.com [40]. 

Mezi významné video dokumenty lze zařadit ty úplně první, které v ČR vycházely jako 

součást časopisu Dirtbiker. Dohromady jich vzniklo 6 a jmenovaly se Kolotoč 360 [41]. 

Dále stojí za zmínku také dokumenty o dosavadní kariéře některých českých jezdců – 

True life od Michaela Berana, My season od Jana Valenty, či BMX life Jakuba Bendy. 

Všechny tři dokumenty jsou volně přístupné na portálech Youtube nebo Vimeo. 
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3  DESKRIPTIVNĚ-ANALYTICKÁ ČÁST 

3.1  ORGANIZACE FREESTYLE BMX V ČR 

Vznik organizací zastřešujících freestyle BMX i jejich historický vývoj je již zachycen 

v kapitole Vznik a vývoj FBMX. Hlavní roli na tomto poli hrála vždy asociace. Mimo 

ni však v republice působí několik dalších organizací či agentur, které se věnují rozvoji 

FBMX, představování a šíření tohoto sportu mezi lidi, pořádání výukových kurzů 

i závodů pro jezdce. 

3.1.1  Czech freestyle BMX association 

Již bylo zmíněno, že původní asociace byla založena v roce 2000, jmenovala se BMX 

Freestyle asociace a s přestávkou fungovala až do roku 2013 [6]. 

Poté ji v roce 2015 převzal Jan Valenta a byla přejmenována na aktuální Czech freestyle 

BMX association. Valentovi se podařilo navázat spolupráci s ústředním orgánem celé 

české cyklistiky, a to Českým svazem cyklistiky (ČSC). On sám byl delegován jako 

člen ČSC do komise pro freestyle BMX [6]. 

V roce 2018 došlo ke sporům a stížnostem na vedení asociace Janem Valentou. Jezdec 

Jakub Benda vytvořil veřejnou online petici za odstoupení aktuálního předsedy. 

V otevřeném dopisu tuto petici zdůvodňuje nedostatkem času, kterým Valenta 

disponuje a obětuje pro činnost asociace a také nevhodným chováním Jana Valenty, 

jakožto předsedy asociace, na sociálních sítích [42]. 

Jan Valenta nenacházel v této činnosti, za kterou je kritizován, další smysl a z pozice 

předsedy klubu odstoupil. Místo předsedy bylo poté hlasováním v asociaci předáno 

Zdeňkovi Šafaříkovi. Ten zmiňuje v rozhovoru, že Benda psal petici spolu s Michaelem 

Beranem a že se jim nelíbilo, že Valenta udílí titul mistra ČR na akcích pořádaných 

svou vlastní agenturou VSA Xtreme. Aby se situace vyřešila, bylo jim nabídnuto 

členství v asociaci. O to ale neprojevili zájem a zároveň se neujali ani pořádání dalších 

MČR [příloha č. 4]. 

Ke sporu se v rozhovoru vyjadřuje také iniciátor petice Jakub Benda. Ten považuje 

celou petici i její řešení za neúspěšné. Valenta odstoupil z pozice předsedy, ale zůstal 
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v asociaci jako člen, čímž podle Bendy nadále výrazně ovlivňuje její funkci. V důsledku 

petice a Valentova odstoupení chtěl Benda dosáhnout spojení české scény a fungování 

závodů, tak jak tomu bylo dříve. Práci asociace by si představoval jinak, než je tomu 

nyní, zmiňuje například pořádání závodů v různých disciplínách, či zaměření na rozvoj 

jezdců s ohledem na nadcházející olympijské hry. Mezi Bendou a Valentou probíhala 

emailová komunikace, ve které se ale na ničem nedomluvili [příloha č. 3]. 

Aktuálním předsedou asociace je tedy Zdeněk Šafařík. Ten uvádí, že náplní asociace 

bylo dříve pouze zaštítění titulu mistra ČR, který byl přiřazen k jedné konkrétní soutěži 

splňující určitá kritéria [příloha č. 4]. 

Nyní asociace spolupracuje s Českým svazem cyklistiky (ČSC), Mezinárodní 

cyklistickou unií (UCI) a Mezinárodní BMX freestyle federací (IBMXFF) [43]. 

Její náplní je primárně komunikace s těmito organizacemi a zprostředkovávání 

informací jezdcům. V její kompetenci je také udílení titulu Mistr České republiky, který 

v posledních letech ale udělen nebyl, protože není zájem ze strany organizátorů takovou 

akci uspořádat. Dále organizace sportovců a jejich vyslání na mistrovství světa, 

zastávky světového poháru či olympijské hry. Bez této činnosti asociace by se čeští 

jezdci nemohli účastnit závodů pod hlavičkou UCI [příloha č. 4]. 

3.1.2  Český svaz cyklistiky 

ČSC byl vůbec prvním sportovním svazem na území České republiky a založen byl 

v roce 1883. V rámci Mezinárodní cyklistické unie, která v dnešní době čítá již přes 170 

členských federací, byl ČSC zařazen jako osmý [44]. 

Nyní svou pozornost svaz dělí mezi následující disciplíny: silnice, dráha, MTB (XCO, 

4X, DH), BMX (Bikros, Freestyle), cyklokros, sálová cyklistika, handicapovaní a trial 

[44]. 

Freestyle BMX je pod ČSC zařazen právě prostřednictvím asociace a Jana Valenty. 

Tato spolupráce je pro asociaci důležitá zejména z hlediska oficiální komunikace 

a získávání informací od UCI o mezinárodních závodech i nadcházejících olympijských 

hrách [6]. 

V kvalifikačním období pro LOH hraje neméně důležitou roli také při podpoře české 

reprezentace na zahraničních výjezdech. Pravidelně přispívá na výjezdy světového 
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poháru a Mistrovství světa. Výše tohoto příspěvku se však odvíjí od výsledků českých 

jezdců a zatím proto není příliš vysoká [příloha č. 4]. 

3.1.3  Další organizace 

Podnikání v oblasti freestyle BMX se věnuje hned několik českých agentur. Obvykle je 

jejich nabídka velmi pestrá a zasahuje do několika odvětví. Tou nejznámější z nich 

je pravděpodobně první zmíněná, VSA Xtreme. 

 

VSA Xtreme s. r. o. 

Valenta Sport Agency je agentura, která na trhu působí již od roku 2006. Jejím 

majitelem i zakladatelem je Jan Valenta, svého času velmi úspěšný FBMX jezdec 

kategorie vert [45]. 

Během let se agentura dopracovala k velmi široké nabídce, kterou realizuje po celé 

Evropě. Zaměřuje se na pořádání akcí či doprovodných programů se zařazením 

kolečkových freestylových sportů, tedy nejen BMX, ale také koloběžky, skateboardy 

či brusle. Nově disponuje i parkourem. V nabídce mají své vlastní mobilní překážky 

pro tyto show. Poradí si i s reklamní a propagační činností a také samotným zařízením 

akce, od mobilního podia, přes audiovizuální techniku až po vybavení pro tvorbu 

zázemí. Dělají akce z vlastní iniciativy a stejně tak i akce přímo na přání zákazníka, 

tzv. na klíč [45]. 

Pořádají v daných disciplínách i závody nebo výukové kurzy, o kterých je více 

v kapitole Výuka [45]. 

V týmu za disciplínu FBMX je aktuálně 19 jezdců s bohatými zkušenostmi nejen 

z exhibic, ale i závodů a mají za sebou nemalé úspěchy [45]. 

 

V České republice konkuruje VSA Xtreme jedna podobná agentura s názvem JF Show. 

Tu vlastní Jan Jílek, což je FBMX jezdec, který se také věnoval disciplíně vert. Valenta 

se k této konkurenční agentuře vyjádřil v článku na internetových stránkách VSA 

Xtreme z roku 2015: Popisuje vztah mezi ním a Jílkem, znali se totiž odmala. Proto se 

také oba věnovali FBMX a oba i kategorii vert. Valenta Jílkovi dle jeho slov ve všem 

pomáhal a Jílek se vezl v jeho stínu. Po založení agentury VSA Xtreme byl Jílek její 
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součástí. Kvůli nedostatečné snaze a nedostatečně kontrolovanému a bezpečnému 

ježdění na akcích Valenta ale Jílka z týmu vyřadil. Následně založil Jílek svou vlastní 

agenturu, která podle Valenty jen kopíruje jeho vlastní životní cestu. Jílek si pořídil 

podobné mobilní překážky a údajně použil i Valentovy texty z internetových stránek, 

aby je vložil na svůj vlastní web. Valenta považuje JF Show za kopii své vlastní 

agentury a s Jílkem přerušil veškeré vztahy [46]. 

 

JF Show 

Jílek Freestyle Show je agentura Jana Jílka, která nabízí zábavné i edukativní programy 

a projekty na klíč. K dispozici má své vlastní mobilní překážky a v nabídce jsou 

4 koncepty programu. Activity fest, tedy festival volnočasových aktivit, který zahrnuje 

různorodé aktivity, včetně FBMX. Find your way, což je projekt, jehož cílem je zvýšit 

povědomí dětí o alternativách trávení volného času. Freestyle jam, tedy závod 

v disciplíně FBMX a BMX Camp, který by se měl konat ve Freestyle parku 

v Olomouci. Tento park byl ale bohužel na podzim roku 2018 postižen požárem 

a aktuálně není otevřený. Mimo tyto alternativy nabízí i jiné možnosti na přání 

zákazníka [47]. 

 

Wheel clothing 

Wheel je značka z Karviné, která se zaměřuje na freestyle BMX scénu a její rozvoj. 

Jejím hlavním zaměřením je nabídka oblečení, které produkuje i prodává na svém 

e-shopu pod označením Wheel clothing. Kromě toho však nabízí i exhibice. Mají svou 

vlastní mobilní překážku a jsou schopní kromě dopravy a montáže zajistit na akci 

i komentování. Další oblastí, které se věnují, je stavba pumptreků (dráha podobná 

bikrosu, ale v menších rozměrech a spojená v jeden okruh). Nabízí návrh i realizaci 

dráhy podle přání zákazníka, a to s povrchem hliněným, asfaltovým, či s betonovou 

skořepinou [48]. 

  

Martin Dražil 

Martin Dražil je stále aktivním jezdcem kategorie flatland a pro svou kategorii toho dělá 

hodně. V nabídce má představení jednoho či dvou flatland jezdců, nebo workshop 
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s předváděním i učením základů flatlandu jako doprovodný program akcí. Dále nabízí 

individuální lekce flatlandu včetně vypůjčení vybavení s hodinovou dotací a zájemcům 

o trénink flatlandu je oporou i na úrovni informační. Zároveň vytvořil i značku 

BE FLAT clothing a prodává oblečení s flatland tématikou [49]. 

 

Dominik Nekolný 

Podnikání na poli flatlandu se věnuje také Dominik Nekolný, další úspěšný flatland 

jezdec a nově i mistr světa této disciplíny z roku 2019. Ten založil BMXShow, což je 

tým jezdců, nabízející představení a workshopy pro diváky s obsahem freestyle BMX 

a breakdance [50]. 

Kromě toho se Nekolný věnuje protidrogovým přednáškám pro základní a střední školy. 

Založil značku DOMbikes, ve které navrhuje i prodává své vlastní komponenty. 

V aktuální nabídce má 4 produkty [50].   
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3.2  VYBRANÁ SPORTOVIŠTĚ 

V České republice je freestyle BMX provozováno nejčastěji ve skateparcích, anebo 

na hliněných překážkách, které si staví party jezdců. 

Největší databází sportovišť pro BMX i MTB je portál Bikespot.cz. Ten nabízí 

možnosti aktualizace i přidání nových míst kýmkoliv. To na jednu stranu nabízí větší 

množství informací, na druhou stranu však stránka není plně důvěryhodná, některé 

spoty již nemusí být provozuschopné [51]. 

Vehicle Hall 

Jeden areál se vymyká svou všestranností. Jde o areál ve Stráži pod Ralskem, který 

vybudoval otec jezdce Jakuba Bendy. Na svém místě stojí již od roku 2010 a stále se 

rozrůstá. Jeho součástí je hala s bikeparkem včetně molitanového doskočiště a slušným 

zázemím, druhá hala, která je větší a otevřená, která obsahuje velkou rampu se spinou, 

funbox s měkčeným dopadem (tzv. resi) a velký skok do nafukovacího airbagu. Dříve 

byly pod střechou i dirty, ty však byly nahrazený zmíněným airbagem. Dirty jsou stále 

součástí areálu, jako jediné ale nejsou pod střechou. Do budoucna je v plánu postavit 

ještě jednu molitanovou jámu, která by byla mnohem větších rozměrů a nacházela by se 

vedle airbagu [příloha č. 3]. 

3.2.1  Park, street, bowl, minirampa 

Většina sportovišť na území České republiky je postavena univerzálněji pro všechny 

kolečkové sporty a obsahují překážky jak parkové, tak i streetové, případně se často 

objevují i bowly, nebo minirampy. Obecně se jim říká skateparky, což už samo 

vypovídá o tom, že bývají často vhodnější pro skateboardy než pro kola. V ČR působí 

tři firmy, které se výrobou skateparků zabývají. 

 

MYSTIC CONSTRUCTIONS, spol. s r. o. 

Tato firma byla založena již v roce 1996 a stojí za ní skateboardisté. Jejich parky jsou 

po celé české republice a je to vyhledávaná firma pro stavění parků na zakázku. Proto je 

ježdění na kolech v těchto parcích jednou z možností vyžití na FBMX kole. 
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V jejich možnostech je stavění parků všech možných povrchů, od kovových, které se 

dnes již moc nevyužívají, přes oblíbené dřevěné a na údržbu snadné betonové, až 

po HPL povrch, který se využívá u mobilních překážek. Nejčastěji stavěnou variantou je 

beton [52]. 

Zajímavé parky, které stojí za zmínku, postavil Mystic například ve Františkových 

Lázních, Jihlavě, Šumperku, Sušici, Trutnově, či v Plzni. Všechny tyto parky jsou 

betonové a dominují mimo jiné bowlem. Dále nelze nezmínit parky z dílny této firmy, 

které jsou zároveň zastřešené, a to Pardubice, Karlovy Vary, pražskou Štvanici, a také 

Kolín a Chomutov, které jsou pod střechou pouze z části. Všechny zastřešené areály 

jsou dřevěné, v Chomutově je dřevěný pouze bowl pod střechou a venkovní streetová 

část je betonová [52]. 

Nejvýraznějším parkem od této firmy je bezesporu ten pardubický. Je zastřešený 

a osvětlený a zahrnuje minirampu i vertrampu, velký funbox a v neposlední řadě 

i molitanovou jámu pro trénink nových triků. Součástí areálu je půjčovna i obchod 

s vybavením. Pravidelně se tam po celé léto pořádají výukové kempy a nabízeny jsou 

i individuální lekce [53]. 

Skatepark v Karlových Varech je aktuálně ve špatném technickém stavu a z toho 

důvodu je zavřený. O jeho rekonstrukci se jedná [54]. 

 

PARKPILOT 

Parkpilot působí na trhu od roku 2004 a ve svém popisu určuje své zaměření 

na freestylové sporty. Nabízí návrhy a vizualizace, samotnou stavbu, nebo 

i rekonstrukci již stojících parků [55]. 

Povrch, se kterým pracují, se nazývá Skatesmart, měl by být neklouzavý, tvrdý a velmi 

odolný. Překážky jsou stavěny s kovovými konstrukcemi. Parky Parkpilotu mají tak 

svůj typický nezaměnitelný vzhled, podle kterého lez poznat práci této firmy. Ten je 

znázorněn na obrázku č. 4. Mimo to staví překážky také s dřevěným povrchem, 

převážně u krytých sportovišť [55]. 

I tato firma má za sebou už spoustu projektů. Jejich zastřešené parky jsou ve Velkém 

Meziříčí, Ústí nad Orlicí, Stráži pod Ralskem, Hradci Králové a v Novém Bydžově. 

Mezi těmi venkovními stojí za zmínku například Bohumín, Nový Bor, Stříbro, Rychnov 

nad Kněžnou, Jindřichův Hradec, nebo Ostrov, jehož součástí je i molitanová jáma. 
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Oproti betonovým bowlům Mysticu se parky od Parkpilot vyznačují hlavně funboxy 

a spinami, které jsou součástí většiny jejich parků [55]. 

 

Obrázek č. 4: Skatepark od firmy Parkpilot v Novém Boru 

 

FIVERAMPS SKATEPARKS 

Firma Fiveramps byla založena v roce 2003 a začínala stavbou dřevěných skateparků. 

Od roku 2006 se z důvodu jednodušší údržby a lepší životnosti rozhodli přeorientovat 

na skateparky z betonu. I tato firma nabízí jak návrhy a vizualizace, realizace na míru, 

tak i rekonstrukce [56]. 

Jejich skateparky se svým vzhledem mohou lišit od jiných firem. Často netvoří jednu 

souvislou plocha, ale překážky jsou rozestavěny do cest, mezi kterými jsou ostrůvky 

s trávou. Mezi větší skateparky od této firmy jistě stojí za zmínku Vrbno pod Pradědem, 

Újezd nad Lesy, Háj ve Slezsku, Loučná nad Desnou, Opava či Krnov. Fiveramps 

působí i v zahraničí a řadu skateparků postavilo nejen na Slovensku [56]. 

 

Kromě parků vystavěných pod taktovkou výše zmíněných firem nelze nezmínit ještě 

další parky, které jsou plně v režii samotných FBMX jezdců. 

Prvním z nich je bikepark v Brumově-Bylnici. Ten disponuje jedněmi z největších 

překážek pro kategorii park a je tak vhodným místem pro trénink na zahraniční závody, 

kde jsou překážky výrazně větší než v ČR. Součástí parku je i molitanová jáma. 
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V tomto parku se koná každoročně velmi oblíbená akce Charity jam, o které je psáno 

v další kapitole [57]. 

 

Ta stejná parta lidí se zasloužila i o vznik zastřešeného bikeparku ve Valašských 

Kloboukách. Proto je i tohle místo velmi vhodné pro trénink kategorie park, převážně 

v době nepříznivého počasí, což je velkou výhodou. Navíc disponuje velkým resi 

funboxem, určeným ke zkoušení nových věcí [58]. 

 

Krytý areál nabízející vyžití na FBMX kolech je také v Jilemnici. Ten se skládá ze tří 

hal. První z nich je streetová, ve druhé se nachází velký resi funbox, otáčecí radius a 

spina. Třetí hala obsahuje minirampu a bar [59]. 

 

Na závěr nelze nezmínit i bikepark v Litomyšli, který je domácím pro Zdeňka Peška, 

jednoho z výrazných osobností aktuální české scény. Tomuto parku tréninkové prvky 

také nechybí, součástí je jak molitanová jáma, tak i resi [60]. 

 

3.2.2  Dirt, trails 

Překážky z hlíny, tedy dirtparky a trailsy, mají obvykle zcela jiný charakter než veřejné 

skateparky. Vznikají z iniciativy jezdců samotných a na jejich stavbě se podílí parta, 

která je s daným místem spjata. Parta se o spot také musí pravidelně starat, protože tento 

typ překážek není bezúdržbový. Hlína podléhá všem vlivům počasí, nedá se jezdit za 

mokra ani za silného větru. Všechny tyto okolnosti a starost o park stmelují celou partu. 

V republice je takových míst spousta, ne ve všech je však parta stále stejně aktivní a 

některé jsou proto již nejezditelné. 

Co se týče trailsů, tedy celohliněných, technicky náročnějších skoků, tak těch je 

v republice jen pár. Jsou to: Vápenka trails v Milevsku a jedna další lajna trailsů 

od stejné party v Přeštěnicích, L.E.S. trails v Jičíně [61], kousek od něj v Radimi 

u Houta na zahradě H-trails [62] a jeden poměrně nový tajný spot s názvem Rockel 

trails [63]. Na Moravě potom Skalka trails ve Fryštáku, Yellow hills na Žlutavě 

a ve Slezsku Fata Morgana trails v Bělé pod Pradědem [64]. 
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Oproti tomu dirtových parků je v ČR mnohem více a stav každého z nich se často mění. 

Z těch významných stojí za zmínku v Čechách například Libčice nad Vltavou, 

Čachovice, Mnichovice, Volyně, Lysá nad Labem nebo Pardubice a přímo v Praze pak 

Suchdol. Na Moravě je to například dirtpark v Třebíči, Pohořelicích, Bastr dirt park 

v Brně, Nový Hrozenkov, Kateřinice či Senice na Hané, ve Slezsku potom Šumperk 

nebo Dirt Garden ve Velké Kraši.  Tímto výčtem počet bikeparků zdaleka nekončí 

a zároveň i další nová místa neustále vznikají [51]. 

 

3.2.3  Flatland 

Jak již bylo zmíněno, flatland žádné překážky nepotřebuje, k provozování sportu stačí 

pouze prázdná rovná plocha. Ač se zdá být takový požadavek docela nenáročný, najít 

vhodné místo pro trénink není zdaleka tak jednoduché. Spousta vhodných míst je 

součástí soukromých pozemků, či hlídaná hlídači a policisty. Parkoviště zase bývají 

často nakloněná kvůli odtoku vody. Sem tam se dá najít nějaké hřiště, ovšem ty mívají 

tak hrubý povrch, že výrazně opotřebovávají pláště kol [příloha č. 2]. 

Kultovním místem českého flatlandu je piazzetta Národního divadla, známá jako 

„scéna“, dnes již přejmenovaná na náměstí Václava Havla. Ani toto místo však není 

k flatlandu určené a není tak zaručena ani možnost zde trénovat [příloha č. 2]. 

Dalším místem v Praze je plácek kousek od stanice metra Želivského [příloha č. 2]. 

Martin Dražil aktuálně hledá v Praze vhodnou halu, kde by mohl flatland provozovat 

celoročně a nabízet tam i své výukové lekce [příloha č. 2].  
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3.3  AKCE A ZÁVODY POŘÁDANÉ V ČR 

Závody, jamy i další akce patří od začátku neodmyslitelně k FBMX. Tam se jezdci 

z jednotlivých koutů republiky scházejí, aby se navzájem podpořili, inspirovali 

i vyhecovali k nejlepším výkonům. 

V úvodních kapitolách o historii freestyle BMX již byla zmíněna nejrozsáhlejší série 

závodů s názvem X-Cup, která měla v každém ročníku několik dílčích závodů a přestala 

se pořádat v roce 2013. Tato doba je obecně považována za nejlepší časy FBMX 

v České republice. Předseda asociace FBMX Zdeněk Šafařík v rozhovoru uvedl, že 

zánik byl spojen s nezájmem nové generace o závodění [příloha č. 4]. 

Na druhou stranu, existence závodů ve všech koutech republiky i plný kalendář akcí 

dokazují, že zájem o závody trvá. V mnoha bikeparcích i skateparcích je jednou, nebo 

i vícekrát ročně uspořádána nějaká forma závodů, či alespoň setkání a společného 

ježdění [37]. 

Výjimkou je kategorie flatland, kde podle slov jednoho z předních představitelů této 

disciplíny v České republice Martina Dražila v dnešní době není zájem ze strany jezdců, 

a proto se žádné závody v této disciplíně v ČR již nekonají, přestože dříve jich on sám 

organizoval hodně. Za doby pořádání X-Cupu byl i flatland jeho součástí [příloha č. 2]. 

Závody, které jsou zmíněny níže, mají i v dnešní době svou dlouholetou zaběhlou 

tradici nebo vynikají svou velikostí. 

3.3.1  Charity Jam 

Charity Jam je závod s dlouhou tradicí a výbornou pověstí. Jeho popularita rok od roku 

roste a rozhodně patří mezi největší události freestyle BMX v České republice. Koná se 

v bikeparku ve městě Brumov-Bylnice tradičně vždy na začátku července a z řad jezdců 

za ním stojí jména jako Erik Figar, David Janáč i spousta dalších [65]. 

Hlavní podstatou tohoto závodu bylo už od prvního ročníku, jak již z názvu vyplývá, 

pomáhat. Finanční výtěžek každého ročníku je přímo v závěru akce předán předem 

vybraným potřebným. Těmi jsou nejčastěji děti, ale někdy i dospělí, ze Zlínského kraje, 

kteří jsou postiženi různými vážnými nemoci a vyžadují nákladnou péči nehrazenou 

pojišťovnou [65]. 
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V roce 2019 se konal již 10. ročník této akce. Její stále se zvyšující návštěvnosti lze jen 

těžko konkurovat a spolu s ní se každým rokem zvyšuje i výsledná vybraná částka. Na 

prvním ročníku v roce 2009 se vybralo 9 200 korun. Na zatím posledním ročníku, o 10 

let později, to bylo už 533 010 korun [65]. 

Závod, který se koná v disciplíně park, je tradičně rozdělen do tří kategorií podle úrovně 

ježdění na Hobby – pro jezdce do 15 let, Hobby + pro starší 15 let a Pro, jako nejvyšší 

úroveň, do které se jezdci přihlašují dle vlastního uvážení. V roce 2019 byla navíc 

poprvé přidána i kategorie Girls a speciální závod dvojic. V posledních letech 

disponoval závod i nezanedbatelnou zahraniční účastí [65]. 

3.3.2  Off The Wall Jam 

Off The Wall Jam je dalším parkovým závodem na území České republiky, který má již 

svou tradici. Koná se obvykle první víkend v srpnu v bikeparku v Litomyšli a stojí 

za ním hlavně Zdeněk Pešek. V roce 2019 byl uspořádaný 6. ročník [66]. 

Jam nemá úplně klasický průběh, ale skládá se z různých dílčích soutěží v odlišných 

částech parku. Tradicí je například High jump, tedy přeskakování zvyšující se laťky 

umístěné nad některým ze skoků v parku, obvykle resi (měkčený tréninkový skok). 

V areálu bikeparku se nachází i tréninkový hliněný skok, i na tom probíhá jedna 

ze soutěží [67]. 

Ocenění některých soutěží probíhá stylem Cash for trick, což znamená, že porota má 

k dispozici hotové peníze a ty přímo rozdává jezdcům za konkrétní triky, podle svého 

uvážení [67]. 

3.3.3  Benjamin BMX style 

Benjamin BMX style, v některých ročnících nazývaný také BEN-ALL-JAMIN. To je 

klasický parkový závod pořádaný každoročně v zastřešeném bikeparku v Pardubicích. 

Pořádá se obvykle v květnu a je specifický tím, že je určen hlavně pro mladší jezdce 

[68]. 

Na některých ročnících byl zařazen i závod pro dospělé, ale většinou závodí pouze děti. 

Ty jsou rozděleny do kategorií podle věku na Benjaminy do 12 let, Experty od 12 do 15 

let a Mastery od 15 do 18 let [68]. 
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V roce 2019 se uskutečnil 12. ročník závodu a Benjamin BMX style tak patří mezi 

závody s nejdelší tradicí [68]. 

3.3.4  Stop Zevling BMX Jam 

Stop Zevling je festival, který vybízí k různorodé aktivitě, ať už sportovní, kulturní, či 

jiné. Je rozdělen do sekcí Sport jam, kde probíhají turnaje a soutěže v různých sportech 

a Street jam, který mimo různých dalších aktivit nabízí také FBMX závod v kategorii 

street. Festival se koná každoročně v září v Praze na Černém Mostě a v roce 2019 

přichází s 13. ročníkem [69]. 

Za pořádáním závodu pro FBMX stojí pražská skupina jezdců, která si říká WDGF. 

I tady spíše než jednotlivé jízdy omezené časem, probíhá závod formou dílčích soutěží, 

tradičně třeba Best trick, Bunnyhop contest ve skoku do výšky i další [70]. 

3.3.5  Řáholec Jam 

Tento závod se jmenuje podle místa, kde se koná, a to v lese ve městě Jičíně. Tam se 

nachází jeden z největších a nejznámějších trailsových bikeparků [95]. 

Organizátoři se vždy soustředili spíše na provoz parku, stavění a ladění skoků než 

na velké popisy události. Na akci se ale hlavně hodně jezdí, žádné čekání na svou jízdu 

a svůj předurčený čas tam není. I na této akci probíhá každoročně řada tradičních 

i netradičních jednotlivých soutěží. V čele party, která je v lese jako doma a každoročně 

závod pořádá, je Pavel Kohout [61]. 

Tato akce připadá obvykle na srpen nebo září a na rok 2019 je připraven 12. ročník, 

v tomto roce s názvem The Final One. Tento ročník je dle rozhodnutí organizátorů 

plánovaný jako poslední [95]. 

3.3.6  Vápenka Jam 

Dalším trailsovým závodem se zaběhnutou tradicí je jam v Milevsku. Tam se v roce 

2019 pořádal 6. ročník, ovšem trailsy samotné tam stojí už asi 20 let a je to další 

z nejznámějších a také nejvýraznějších spotů v České republice vůbec [71]. 

Místní lajny patří k těm nejobtížnějším, zejména kvůli velikosti skoků a s tím 

související rychlosti jízdy. Proto se tam každoročně také scházejí ti nejodvážnější 

a nejzkušenější jezdci [71]. 
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Závod probíhá klasickou formou jamu – jezdí prostě kdo chce. Například v roce 2018 

byly pak rozdány ocenění za Best style, Best trick a Best crash [71]. 

3.3.7  Czaro Jam 

Czaro Jam je zástupcem závodů v kategorii dirt a pořádá se v dirtparku v Čachovicích. 

Má své přesně stanovené datum, podle kterého se také jmenuje a to 30. dubna, tedy 

na pálení čarodějnic. Velká vatra je také každý rok součástí této události. Významnost 

této akce je hlavně v délce její tradice, protože v roce 2019 byl uspořádán již 15. ročník 

[72]. 

Průběh závodů je obvyklý, jako na většině závodů v dirtu. Závodí se kromě BMX 

i na větších MTB kolech, které mají svou vlastní kategorii. Každý jezdec má určený 

počet jízd. Pokud je jezdců málo, jede se rovnou finále a jezdci mají nejčastěji 3 jízdy, 

tak jako i na 15. ročníku této akce. Někdy bývá ještě zvlášť kvalifikace a tam mívají 

jezdci po 2 jízdách v kvalifikaci i ve finále. Zvlášť se závodí ještě o titul Best trick [72]. 

3.3.8  Bike Hall Contest 

Po dlouhé éře pravděpodobně bezkonkurenční série závodů X-cup, o kterém je zmínka 

v kapitole Vznik a vývoj FBMX, probíhal v České republice ještě jeden velký závod 

s jedenácti úspěšnými ročníky. Tím byl Bike Hall Contest [73]. 

Jeho historie sahá až k roku 2004. Konával se v zimním stadionu v Trutnově. Přerušení 

pořádání této velké události zapříčinila oprava zimního stadionu v roce 2016, což 

organizátoři zveřejnili na facebookové stránce závodu. K obnovení v dalším roce už 

bohužel nedošlo, a proto byl 11. ročník, uskutečněný v roce 2015, tím posledním [73].  

V roce 2014 na jubilejním 10. ročníku byla akce dvoudenní a obsahovala kromě závodu 

freestyle BMX kol také závod pro jezdce na větších freestylových MTB kolech. 

Hlavním programem byl závod v disciplíně park, který byl rozdělen na MTB, BMX 

Amateur a BMX Pro. První den se konaly kvalifikační jízdy a druhý den potom kromě 

finále také Bunnyhop contest a závod v disciplíně street. Oceněn byl i Best trick hlavní 

soutěže. Vzhledem k pořádání akce uvnitř zimního stadionu byly použity překážky, 

které byly převezeny z místního parku [73]. 
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3.4  ČESKÝ TRH S FBMX VYBAVENÍM 

Vybavení a jeho kvalita je základem freestyle BMX. Za 30 let, co je tento sport v České 

republice, se tehdejší kolo od toho dnešního velmi odlišilo. Spolu s velkým pokrokem 

ve vývoji FBMX kol se také posouvají hranice nemožného ve výkonech jezdců. 

V České republice jsou 2 hlavní distributoři světových FBMX značek a několik dalších 

e-shopů, které tyto značky do své nabídky také zahrnulo. Mimo ty se dá některé 

komponenty nebo i celá kola sehnat v obvyklých obchodech, kamenných či online 

e-shopech, které se zaměřují se na cyklistiku. Kvalita produktů v těchto obchodech však 

mnohdy bývá nedostatečná. Kola mohou být levnější, ovšem nejsou pak dostatečně 

odolná nebo je jejich váha výrazně větší. Mladé zájemce o sport pak takové kolo může 

spíše odradit, protože začátky na něm jsou těžké. 

Alternativou k obchodům specializovaným na FBMX vybavení mohou být bazary, kde 

lze sehnat sice starší, pořád ale dostatečně kvalitní výbavu. V případě bazarů je však 

třeba věnovat správnému výběru ještě větší pozornost. 

Pro zájemce, kteří ještě neví, zda se sportu chtějí věnovat, je v ČR k dispozici také 

několik půjčoven, obvykle přidružených k nějakému sportovišti.  

3.4.1  Obchody 

Největším distributorem světových značek specializovaných na freestyle BMX je 

TBB-Bike. Jako jediný se zaměřuje pouze na freestyle BMX kola. Sortiment obchodu 

je široký a obsahuje vše, co je potřeba. V nabídce jsou i produkty jejich vlastní značky 

Thebikebros, která vyrábí oblečení a transportní vaky na kolo [37]. 

Obchod nabízí speciální slevy při koupi setů, do kterých si zákazník může navolit 

libovolné komponenty. Jsou to například: set celého FBMX kola, rámový set, set 

vypleteného kola či set ochranných pomůcek [37]. 

TBB-Bike je internetový e-shop, který sídlí v Brně. Tam má rozsáhlé zázemí, zahrnující 

sklad, Showroom, minirampu i servis, který je nabízen samostatně, nebo i v souvislosti 

s výhodnými sety, které obchod pro zákazníky zdarma sestaví [37]. 

O TBB-Bike byla zmínka již v kapitole Publikace, protože kromě obchodu a servisu 

funguje také jako blog. Na svých stránkách má užitečnou sekci Jak na to, kde podrobně 

vysvětluje začátečníkům, jak správně vybrat jednotlivé komponenty na své kolo [37]. 
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Druhým hlavním distributorem v ČR je obchod Dookie. I ten má jak internetový 

obchod, tak kamennou prodejnu, která se nachází v Praze. Na této prodejně nabízí 

i služby servisu [74]. 

V nabídce mají kromě freestyle BMX i horská kola a elektrokola a část sortimentu je 

i z oblasti snowboardingu a výbavy na motorku. Cyklo je však jejich hlavním 

zaměřením a FBMX v Dookie opravdu rozumí. Vypovídá o tom i široká nabídka 

kompletních FBMX kol a komponentů od světových značek [74]. 

 

Freestyle BMX má v nabídce spolu s horskými koly e-shop Topride. I tento obchod má 

kamennou prodejnu, a to v Hradci Králové. Nabídka tohoto obchodu je ale v oblasti 

FBMX slabší a obchod se zaměřuje spíše na MTB [75]. 

 

E-shopem, jehož nezanedbatelnou částí nabídky je FBMX vybavení, je i dánský 

Skatepro, který má však celé webové rozhraní v českém jazyce a ani lhůty dodání se 

od místních obchodů výrazně neliší. Navíc na svém webu má u jednotlivých sekcí 

popisy komponentů a rady, na co se jaké parametry hodí [4]. 

 

Mimo tyto obchody je disciplína flatland, která vyžaduje některé specifičtější 

komponenty. Obchody v ČR je ale nenabízejí a flatland jezdci proto tyto komponenty 

objednávají ze zahraničí [příloha č. 2]. 

 

3.4.2  Značky 

V České republice aktuálně nepůsobí žádná značka, která by vyráběla komponenty 

na freestyle BMX kola. Výjimku tvoří pouze flatland jezdec Dominik Nekolný, který 

vytvořil svou značku DOMBikes, pod kterou prodává pegy, představec a pláště, které 

sám navrhnul [50]. 
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V minulosti se však na českém trhu objevily dvě značky, které se rozhodly konkurovat 

světovým výrobcům. Zmiňuje se o nich Jiří Janda ve své bakalářské práci Freestyle 

BMX z roku 2012 [27]. 

 

Prvním z nich je značka 34ride. Tu založil v roce 2006 úspěšný FBMX jezdec 

a průkopník sportu u nás, Kamil Feifer, a zaměřovala se proto výhradně na tento sport. 

Značka byla úzce spjata i se stále aktivně působícím jezdcem Michaelem Beranem, 

který měl pod ní své vlastní navržené komponenty s názvem Berto. Přestože informace 

o jejím konci není dohledatelná, její poslední produkty sahají asi k roku 2017. Některé 

komponenty se stále v obchodech nedoprodaly a jsou proto v nabídce, nové se však již 

nevyrábí a není přístupná ani internetová stránka této značky [27]. 

 

Druhým výrobcem je Author, který v roce 2010 založil dceřinou značku Agang. Ta se 

měla specializovat mimo jiné i na freestyle BMX. Přišla s jedním rámem a třemi 

modely kompletních kol, které se vyráběly v letech 2010–2013 [76]. 

V roce 2015 však Author zhodnotil, že Agang prodělává, projekt ukončil a modely 

vztáhnul zpět pod svou značku. Koly FBMX se už ale nadále nezabývá [77].  

 

3.4.3  Půjčovny 

Hodně dětí, nebo i dospělých, kteří FBMX někde viděli, tento sport zaujal a chtěli by si 

ho vyzkoušet. Úvodní investice několika tisíc do kola a dalšího vybavení je však 

odrazující, když dotyčný ani neví, jestli ho to vlastně bude bavit. Půjčovny freestyle 

BMX kol jsou proto ideální alternativou pro nové zájemce o tento sport. Bohužel 

potenciál této poptávky se nezdá být plně využit, v České republice je takových 

půjčoven jen pár. 

Jedna z nich se nachází v areálu skateparku v Pardubicích. V nabídce mají kola všech 

velikostí a jsou tak vhodná i pro nejmladší jezdce. Navíc jsou k dispozici na půjčení 

i chrániče a přilby [53]. 

 



 

51 

 

Druhá půjčovna je k dispozici v dirtparku v Pohořelicích. I zde jsou nabízena kola 

pro menší jezdce. Tato půjčovna je jediná, která je přidružena ke sportovišti 

pro disciplínu dirt [78]. 

Dále nabízí půjčování FBMX kol agentura VSA-Xtreme na svých pořádaných akcích 

a doprovodných programech, nebo i samostatně. V nabídce mají různé velikosti kol 

a nechybí ani chrániče a přilby [79]. 

V rámci individuální výuky flatlandu nabízí kola k zapůjčení ještě Martin Dražil [49].  
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3.5  VÝUKA FREESTYLE BMX V ČR 

V době, kdy vrcholná úroveň sportu je tak vysoko, jako teď freestyle BMX, je již 

konkurence velmi velká. I v myšlenkově tak odlišném sportu jako je freestyle, proto 

vzniká potřeba nabídky výuky či tréninku mládeže. Zároveň pro zkušené jezdce je 

trenérství mládeže zajímavou možností, jak se věnovat svému sportu a zároveň si 

i vydělat. Proto v České republice vznikají nabídky výuky FBMX primárně z iniciativy 

zkušených jezdců. 

Objevují se nabídky ve formě víkendových či týdenních pobytových kempů, anebo také 

individuálních lekcí. 

 

V oblasti flatlandu se výukou zabývá pouze Martin Dražil. Ten nabízí individuální 

i skupinové lekce s hodinovou dotací. Výuka probíhá v Praze v zastřešeném areálu 

(momentálně hledá pro tyto účely nové působiště) [49]. 

Zároveň má také ambice připojit se k týdennímu kempu SBMX (viz níže), který v roce 

2019 navštívil s představením své disciplíny [příloha č. 2]. 

 

Další individuální výuka je nabízena ve skateparku v Pardubicích. I tam je nastavená 

hodinová dotace, ve které je započítáno celodenní vstupné do skateparku. Na místě je 

k dispozici půjčovna FBMX kol a dalšího vybavení. Výuku disciplíny park 

pro začátečníky i pokročilé od 8 let zajišťuje Kryštof Hejna [53].  

 

Druhou možností jsou výukové kempy, kterých je v ČR hned několik. Prvním z nich je 

nabídka agentury VSA Xtreme. Ta pořádá kempy již 7 let. Obvykle (vyjma roku 2019) 

se pod její taktovkou konají kempy 2, jarní a letní. Ten jarní, s názvem Start of the 

season BMX camp, trvá 3 dny. Letní je potom klasicky týdenní, jmenuje se VSA 

Xtreme BMX camp. Oba tyto kempy zahrnují ubytování i stravu a konají se 

ve skateparku v Pardubicích a jsou tedy zaměřeny na disciplíny street a park. Pokročilí 

případně v průběhu navštěvují i další parky v okolí. Kempy jsou vedeny zkušenými 

jezdci, kteří účastníky nejen trénují přímo na kole, ale podávají také další užitečné 

informace o tom, jak se starat o své kolo i o sebe, první pomoc a další. V rámci kempů 

je možné zapůjčení kompletního vybavení [80]. 
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Dlouhou tradici mají také Summer BMX Campy, které jsou v nabídce už 6 let. Konají 

se v Chomutově a účastníci se pohybují na několika okolních sportovištích. Je to 

komplexní týdenní kemp, zahrnující ubytování i stravu a mimo tréninku na kole také 

nabývání teoretických znalostí i další bohatý doprovodný program, včetně návštěvy 

aquaparku i závěrečných závodů. O účastníky se stará početný tým zkušených 

instruktorů [81]. 

 

Dalším kempem je DavelifeBMX camp, který pořádá David Janáč. Ten se koná 

v bikeparku v Brumově-Bylnici a je tedy zaměřen na disciplínu park. Je to třídenní 

kemp, který zahrnuje ubytování i stravu a je zakončen závodem. V roce 2019 byl 

uspořádán na konci dubna.[82] 

 

RR BMX Days je název kempu, pořádaného dalším FBMX jezdcem, Radkem Rýdlem. 

Ten pořádá kempy víkendové i týdenní, někdy jsou pobytové a některé v základu 

ubytování neobsahují. Je na nich kladen důraz na individuální přístup, málopočetné 

skupiny na instruktora a je určen pro různé výkonnostní úrovně jezdců. Parky, 

ve kterých kempy probíhají, se střídají. I na těchto kempech je k dispozici zapůjčení 

vybavení [83]. 

 

Na výuku FBMX se zaměřuje i jezdec Jakub Benda v rozsáhlém areálu ve Stráži 

pod Ralskem. Tento areál s názvem Vehicle hall nabízí ideální podmínky pro trénink 

díky měkčeným dopadům i dopadové molitanové jámě, a to navíc celé v zastřešené 

hale. Pro výuku FBMX byl areál budován a také se tam na ni zaměřují. Benda zde 

nabízí individuální lekce a pravidelně trénuje nadějné mladé jezdce [příloha č. 3].  

K tomu spolu s týmem zkušených instruktorů pořádá každoročně i výukové kempy. 

Hlavní kemp, který je ve Stráži pořádán už od doby vzniku samotného areálu, se koná 

v létě a je to klasický týdenní kemp zahrnující ubytování i stravu. K tomu se časem 

přidaly i podzimní a víkendové kempy [příloha č. 3]. 
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3.6  ÚROVEŇ ČESKÉHO FREESTYLE BMX VE SVĚTĚ 

Česká republika nepatří mezi státy s nejvyšší úrovní freestyle BMX, což je zřejmě 

způsobeno i pozdějšími začátky sportu u nás v důsledku tehdejší politické situace. 

Přesto jsou však v naší zemi jedinci, kteří na tu nejvyšší světovou úroveň dosahují. 

 

V oblasti flatlandu je to jednoznačně Dominik Nekolný, který hájí nejvyšší příčky 

na světových soutěžích a po dvou titulech vicemistra z předchozích let se v roce 2019 

stal mistrem světa ve své disciplíně [50]. 

Druhým úspěšným jezdcem v této disciplíně je Martin Dražil, i ten se aktivně účastní 

zahraničních závodů a umisťuje se na předních příčkách [49]. 

 

Svého času měla Česká republika taky jedinečného reprezentanta v disciplíně vert, 

kterým byl Jan Valenta. Ten ukončil svou závodní kariéru v roce 2014, ovšem svému 

sportu se stále věnuje naplno. Na svém kontě má starty na proslulých X Games i tituly 

mistra světa v kategorii expert a master [84]. 

 

Disciplínu dirt u nás zastupuje jezdec Jakub Benda, který se jako jeden z mála účastní 

i zahraničních závodů v této kategorii. Jeho největším úspěchem je asi nedávné 

mistrovství světa v Německu, kde skončil na 11. místě [příloha č. 3]. 

 

Na streetové scéně vyniká bezesporu Jiří Blábol. Na mezinárodních závodech stojí 

za zmínku například jeho 1. místo na Baltic Games z let 2017 [85] a 2019 [86], nebo 11. 

místo na Simple session 2019 [87]. 

 

Nejrozšířenější disciplína je u nás pravděpodobně park, což se odráží i na počtu jezdců, 

kteří se pravidelně účastní zahraničních soutěží. Na druhou stranu je v této kategorii 

také největší konkurence, která se ještě zvyšuje s blížícími se olympijskými hrami. 

Mezinárodních soutěží se pravidelně účastní Zděněk Pešek či Michael Beran. Nadějná 

mladá generace, která je už teď na mezinárodních závodech vidět, taky stojí za zmínku. 
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Jsou to Kryštof Odehnal, Honza Broža, nebo účastník juniorských olympijských her 

v Buenos Aires Martin Habada [příloha č. 4]. 

Disciplínu park podporuje prostřednictvím asociace finančně Český svaz cyklistiky, 

který přispívá na zahraniční výjezdy české reprezentace [příloha č. 4].  

 

Těmito jmény česká scéna ani její vrcholní představitelé zdaleka nekončí, sem tam se 

objeví na stupních vítězů i další čeští jezdci. Navíc ve Stráži pod Ralskem i v Brumově-

Bylnici rostou pod dohledem zkušených jezdců v těch nejlepších českých tréninkových 

podmínkách noví talenti, kteří budou v budoucnu jistě schopni republiku kvalitně 

reprezentovat.  
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3.7  KATEGORIE ŽENY 

Ženská kategorie FBMX je ve světě teprve v začátcích a mezi úrovní žen a mužů 

na světové špičce je vidět markantní rozdíl. Zatímco mužská kategorie už dosahuje 

takových výkonů, které se jen těžko posouvají dál, v kategorii žen je ke zlepšování 

prostoru dost a v posledních letech je posun velmi výrazný. 

Dokazujícím znakem toho, že ženy už do tohoto sportu právoplatně patří, je i fakt, 

že s přijetím FBMX na olympijské hry byla přijata jak mužská, tak i ženská kategorie 

[26]. 

V této bakalářské práci byli až doposud zmiňováni téměř výhradně muži, nebylo to však 

záměrem. V České republice ženy do tohoto sportu pronikají až v posledních několika 

letech a o jejich aktivitě je tedy minimum záznamů. Zdroje tištěné ani elektronické, 

které se zabývají FBMX v České republice, se o ženské kategorii nezmiňují. Není to 

však nezájmem redaktorů, jako spíše samotnou absencí podnětů, o kterých by se dalo 

něco napsat. 

Až v posledním roce se objevilo několik světových akcí, kterých se zúčastnila žena 

reprezentující Českou republiku. 

První z nich byly Letní juniorské olympijské hry 2018 v Buenos Aires, které za Českou 

republiku reprezentovala Nikola Přikrylová a skončila na 5. místě [88]. 

Za zmínku stojí také účast Češky na Mistrovství světa ve freestyle BMX park 

v Chengdu, také v roce 2018. Tam byla českou freestyle bmxovou asociací vyslána 

Julie Vítková [89]. 

V České republice byla do závodu doposud zařazena ženská kategorie dvakrát. Poprvé 

to bylo v souvislosti s kvalifikací na juniorské olympijské hry v roce 2018. To bylo 

v rámci závodu Benjamin BMX style v Pardubicích a kategorie Young girl se zúčastnily 

3 dívky [90]. 

Podruhé v roce 2019 na závodech Charity Jam v Brumově, kde závodily 4 jezdkyně 

[65]. 
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Vzhledem ke zmíněné absenci zdrojů, byla v rámci této kapitoly uskutečněna online 

anketa, která by mohla situaci na ženské scéně FBMX více osvětlit. Této anketě i jejím 

výsledkům se věnuje následující praktická část této bakalářské práce. 
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4  PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

 

Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření uceleného záznamu o současném stavu 

freestyle BMX scény v České republice, shrnující vybrané oblasti dění. 

Úkoly práce 

1. Představit freestyle BMX a shrnout historický vývoj tohoto sportu 

2. Udělat rešerši dostupné literatury i online článků, týkajících se FBMX v České 

republice 

3. Popsat způsob zaštítění tohoto sportu v ČR 

4. Vytvořit záznamy o vybraných sportovištích a přehledně je utřídit  

5. Informovat o pravidelně pořádaných událostech a závodech 

6. Seznámit s nabízenými možnostmi rozvoje vlastních dovedností 

7. Popsat nabídku českého trhu 

8. Charakterizovat působení České republiky na světových závodech a uvést 

významné osobnosti české scény 

9. Udělat rozhovory s vybranými lidmi o zmíněných tématech  

10. Formou ankety objasnit a charakterizovat existenci ženské kategorie v ČR  

Hypotézy 

H1: Postoje FBMX jezdců k ženám v jejich sportu jsou převážně kladné. 

H2: Žen a dívek, které se aktivně věnují FBMX, je méně než těch, které by teprve 

chtěly začít. 

H3: Většina žen, které se FBMX věnují, se k tomuto sportu dostala až v průběhu 

posledních 3 let. 
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4.2  METODIKA 

4.2.1  Použité metody 

Práce je rozdělena na dvě metodicky odlišné části. 

První část práce má deskriptivně-analytický charakter a jsou v ní užity obecně teoretické 

vědní metody zpracování dostupných dat. Pro rozšíření informací o souvislostí je tato 

metoda doplněna polostrukturovanými rozhovory se zasvěcenými osobami. 

Druhá část práce má charakter kvalitativního výzkumu a je v ní použita anketa. Tato 

metoda byla zvolena pro doplnění poslední kapitoly z první části. Hlavním důvodem 

byla absence zdrojů ve zkoumané oblasti. 

 

Obecně teoretické vědní metody 

Jsou to jinak řečeno univerzální postupy vědecké práce. Řadí se mezi ně analýza a 

syntéza, indukce a dedukce, generalizace, abstrakce, komparace a analogie [91]. 

Analýza je rozkladová metoda, která vysvětluje zkoumaný jev na základě jeho rozdělení 

na jednotlivé složky. Postupuje od celku k částem a odděluje přitom podstatné 

od nepodstatného. Syntéza naopak na základě zkoumání souvislostí mezi jednotlivými 

složkami odhaluje vnitřní zákonitosti fungování a vývoje objektu bádání. Tyto 

protikladné způsoby zkoumání se navzájem doplňují a tvoří často používaný poznávací 

postup, označovaný též jako analyticko-syntetický [91]. 

Indukce je zkoumání jednotlivých faktů, na jejichž základě potom vyvozuje obecné 

závěry. Postupuje tedy od zvláštností jednotlivých jevů a umožňuje formulaci 

obecnějších tvrzení platných pro zkoumané objekty. Dělí se na úplnou a neúplnou 

indukci. Úplná má kvalitnější závěry, je však podmíněna prozkoumáním všech prvků 

zkoumaného souboru. Tento počet musí být tedy i konečný, v opačném případě se jedná 

o indukci neúplnou. Dedukce je postupem opačným. Z obecných závěrů a tvrzení 

vyvozuje použitím určitých pravidel a postupů nové, méně obecné závěry. I indukce a 

dedukce tvoří úzce spjatou dvojici. Indukcí lze dospět k teoretickým zobecněním, 

dedukcí se pak dají tyto závěry v praxi ověřovat [91]. 

Generalizace neboli zobecnění, je metoda, při které jsou informace o nějakém objektu 

vztaženy na celou skupinu objektů. Abstrakce odděluje nepodstatné a nahodilé 
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vlastnosti zkoumaného objektu od těch podstatných. Převádí reálné hodnoty 

do soustavy všeobecně užívaných symbolů. Komparace umožňuje stanovení odlišností 

u zkoumaných objektů. Existují dva způsoby srovnávání: první, jakožto způsob 

vytváření vlastního stanoviska na základě různých názorů a druhý, jakožto způsob 

měření a hodnocení dosažených výsledků. Analogie je metoda hledání totožného vztahu 

mezi objekty. Na základě jednoho prvku a známých vztahů mezi jinými dvěma objekty 

posuzuje vlastnosti prvku čtvrtého [91]. 

 

Polostrukturovaný rozhovor 

Polostrukturovaný rozhovor neboli rozhovor podle návodu se řadí mezi metody 

osobního dotazování. Návodem je myšlen připravený seznam témat a případně i otázek, 

které chce tazatel s respondentem probrat. Ty však nejsou na rozdíl od strukturovaného 

rozhovoru závazné. Tazatel má větší volnost, otázky může pozměňovat, měnit pořadí, 

nebo třeba uzpůsobit formulace dané situaci. Naopak oproti neformálním a narativním 

rozhovorům pomáhá návod udržet zaměření rozhovoru a usnadňuje srovnání více 

odpovědí [92]. 

 

Anketa 

Anketa se řadí mezi metody písemného dotazování. Její specifikou je malé množství 

otázek, které jsou většinou zaměřeny na užší problematiku. V anketě je výběr 

respondentů založen na jejich vlastním rozhodnutí a takový vzorek proto nelze 

považovat za reprezentativní. Proto má tento typ dotazování zejména orientační hodnotu 

[93]. 

Webové/online dotazování, kterého se u ankety často využívá, patří mezi snadné a často 

využívané postupy. Jeho úskalí je spojeno hlavně s výběrovým souborem. Z výzkumu 

jsou tímto vyřazeny určité skupiny lidí (např. senioři) a dochází ke snížení validity. 

Samostatný webový dotazník je proto vhodné použít v případě zkoumání poměrně 

malých uzavřených cílových skupin [94]. 
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4.2.2  Popis výzkumného souboru 

Anketa byla rozdělena na 2 hlavní části podle pohlaví. Mužská část ankety byla určena 

pouze aktivně působícím jezdcům FBMX. Ženy se mohly ankety účastnit libovolně, 

ovšem důraz byl kladen na získávání odpovědí od těch, které se ve FBMX pohybují a 

mají o něj zájem. 

Respondenti nebyli filtrováni podle žádných kritérií a jejich výběr byl příležitostný.  

Ankety se zúčastnilo 218 respondentů, z toho 184 mužů a 34 žen. 

4.2.3  Sběr dat 

Anketa byla vytvořena v online nástroji pro výrobu formulářů společnosti Google 

(Google formuláře). 

Článek s odkazem na anketu byl zveřejněn na internetových stránkách Czech freestyle 

BMX association a v online magazínu Dirtbiker. Dále byl distribuován na sociálních 

sítích blogem TBB-bike, stránkami jednotlivých bikeparků i samotnými jednotlivci. 

Sběr odpovědí probíhal od 5. listopadu 2018 do 28. dubna 2019. 

4.2.4  Zpracování dat 

Odpovědi byly primárně zpracovány ihned při sběru nástrojem Google formuláře, který 

nabízí shrnutí sesbíraných dat. Parametry v tomto shrnutí byly znázorněny pomocí 

grafů. 

Dodatečné okolnosti, zmíněné mimo grafy jednotlivých otázek, byly analyzovány 

ručně, procházením odpovědí jednotlivých respondentů a hledáním zajímavých 

souvislostí.  
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4.3  VÝSLEDKY 

První část ankety určená aktivním FBMX jezdcům (mužům bez ohledu na věk), 

se zabývala jejich postoji k ženám v tomto sportu. Zúčastnilo se jí 184 respondentů. 

 

Kterým disciplínám se věnujete?  

Rozložení respondentů, co se týče zastoupení jednotlivých kategorií, elementárně 

rozdělených na street, park a dirt, bylo rovnoměrné (graf č. 1). 

 

Graf č. 1 

 

Víte o nějaké české ženě/dívce, která se věnuje tomuto sportu?  

Mezi muži bylo celkem 37 jezdců, kteří nevěděli, že se FBMX věnují v ČR i nějaké 

ženy (graf č. 2). 

 

Graf č. 2 
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Jaký postoj zaujímáte k ženám, které se tomuto sportu věnují? 

Na hlavní otázku, týkající se jejich postoje k ženám v tomto sportu, reagovali 

respondenti v naprosté většině pozitivně (graf č. 3). Celých 82,6 % z nich vybralo 

na pětistupňové škále tu nevstřícnější z možností. V absolutních číslech pouze 6 

respondentů se přiklonilo k odpovědi, že se jim to spíše nelíbí a další 4 zvolili neutrální 

střední možnost. 

 

Graf č. 3 

 

Na konci dotazníku byla nabídnuta možnost připojení vlastního komentáře. Tuto 

možnost využilo 31 respondentů. Z toho v 19 komentářích respondenti ženy ve FBMX 

podporují a vítají jejich zájem. Jen 1 komentář by se dal označit za negativní, nebo 

případně i za zcela scestný („Holky patří k plotně.“). 

Opakovaly se odpovědi, že na pohlaví nezáleží a objevilo se i několik respondentů, kteří 

něžné pohlaví sice rádi podpoří, ale osobně se jim ženy na FBMX kole nelíbí. 

Za samostatnou zmínku stojí ještě tento komentář: „Provozujeme dětský BMX freestyle 

oddíl a máme 5 holčiček od 5 do 12 let, které jezdí park.“ 
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Druhá část ankety byla zaměřena na ženy. Zúčastnilo se jí celkem 34 respondentek. 

Jaký je váš zájem o freestyle BMX? 

Hned první otázka dělila anketu dále, podle vztahu respondentky k FBMX (graf č. 4). 

 

 

 

Graf č. 4 

 

Pro ty, které odpověděly, že je FBMX nezajímá, nebo je zajímá jen pasivně 

(jako divačky) již nebyly připraveny další otázky. Anketu nevyplnila žádná 

respondentka bez zájmu o tento sport. Těch, které se o FBMX zajímají jen pasivně, 

bylo 12. 

 

Respondentek, které odpověděly, že by si FBMX chtěly vyzkoušet, bylo 6. Následovala 

pro ně otázka: Co Vám v tom brání?  

Odpovědi strach, finance, a že k tomu nebyla příležitost, získaly po 2 hlasech. Objevila 

se i odpověď že není s kým, anebo že jí v tom brání rodiče. 

Co by Vám v tom mohlo pomoci? 

Na tuto otázku byl odpovědí čas, finance a podpora okolí (osobního, i FBMX 

komunity). 
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4 respondentky uvedly, že by se sportu chtěly začít aktivně věnovat. 

I zde byl mezi překážkami uveden strach (1), finance (2), nepřízeň rodičů (1) a že není 

s kým jezdit (1). Navíc ještě přibyla odpověď, že není kde jezdit (2). 

V začátcích by jim mohlo pomoci zbavit se strachu, finance a dobrý kolektiv v parku. 

 

K aktivnímu provozování FBMX sportu se přihlásilo 12 dívek a žen. 

Jak dlouho se freestyle BMX věnujete? 

První otázka se týkala toho, jak dlouho se již v tomto sportu pohybují (graf č. 5). Že 

se sportu věnují méně než rok, uvedly 2 respondentky a další 3 uvedly, že je tomu právě 

jeden rok. Dva roky se tomuto sportu věnují 3 respondentky a tři roky další 2. Poslední 

2 respondentky uvedly, že už je to několik let, ale buď že to nepočítá, nebo mezitím 

dlouho nejezdila, a tak to nelze jednoznačně určit. 

 

Graf č. 5 

 

Jak jste se k tomuto sportu dostala? 

Ve 4 případech stál za jejich začátkem partner, který pomohl s pořízením kola a 

zastupuje i roli „trenéra“. V dalších 5 případech to pak byl kamarád, či kamarádi, kteří 

respondentku k pořízení kola inspirovali a v začátcích jí pomohli/pomáhají. 

2 respondentky uvedly, že jim kolo pořídili rodiče a ve 2 odpovědích také zaznělo, že 

inspirací se staly videa na serveru youtube. Jedna respondentka se k FBMX dostala díky 

předváděcí akci v jejich škole, pořádané televizí Óčko ve spolupráci s Michaelem 

Beranem a jedna čistě proto, že jezdí i na skateboardu a FBMX se jí zalíbilo, když ho 

vídala ve skateparcích. 
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Jak se Vám daří postupovat dále? 

V této otázce byl 8x zmíněný strach jakožto překážka, kterou musí respondentky 

překonávat. Mezi dalšími byly zmíněny také finance, zranění a stydlivost. 

Ve většině odpovědí bylo zmíněno, že s postupem jim pomáhají přátelé a z jedné 

odpovědi vyplývají čistě závodní ambice. 

Dále byly zmiňovány FBMX campy a tréninkové areály, které by v rozvoji mohly být 

nápomocny. 

 

Kterým disciplínám se věnujete? 

Všechny respondentky uvedly, že se věnují disciplíně park (graf č. 6). 3 z nich se věnují 

pouze této disciplíně a naopak další 3 respondentky se věnují všem třem disciplínám 

zároveň. 

 

Graf č. 6 

 

S jakými postoji mužů se nejčastěji setkáváte na sportovištích? 

V této otázce měly respondentky na výběr ze čtyřstupňové škály, avšak dva negativní 

stupně nezvolila žádná z nich (graf č. 7).  

 

Graf č. 7 
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Znáte nějaké další ženy/dívky, které se tomuto sportu také věnují?  

 

Graf č. 8 

 

Měla byste zájem seznámit se s ostatními ženami v tomto sportu? 

Všechny respondentky zájem projevily. 11 z nich by se s dalšími ženami ve FBMX rádo 

setkalo na nějaké akci a 8 z nich by se připojilo do skupiny na sociálních sítích. 

 

O jakou událost pořádanou pro ženy/dívky byste měla zájem? 

V poslední otázce se 5 respondentek vyjádřilo, že by mělo zájem pouze o nesoutěžní 

události a naopak 2 uvedly, že by měly zájem pouze o závody. V souhrnu největší 

zájem byl o nesoutěžní setkání, které by zajímalo 10 respondentek (graf č. 9). 
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4.4  DISKUZE 

Mužské části ankety se zúčastnilo 184 respondentů a každá z kategorií byla zastoupena 

alespoň 90 jezdci (obvykle se jezdci věnují více než jedné kategorii). To značí 

dostatečně rovnoměrné rozložení vzorku. Přestože byl zvolen výběr příležitostný, 

výzkum byl zaměřen na úzkou skupinu lidí a lze ho tedy považovat za reprezentativní. 

O žádné ženě či dívce, která se v České republice věnuje FBMX, nevědělo 20 % 

respondentů, což je vzhledem k výsledkům druhé části ankety odpovídající. Takových 

žen (dívek) se totiž v anketě objevilo pouze 12. 

Otázka ohledně postojů respondentů k ženám v jejich sportu měla zcela jednoznačnou 

odpověď. 174 (94,6 %) respondentů se přiklonilo ke kladnému vztahu a z toho navíc 

152 (82,6 %) přímo k nejpozitivnější možnosti. Z toho vyplývá potvrzení hypotézy H1 

(Postoje FBMX jezdců k ženám v jejich sportu jsou převážně kladné). 

Podobný výzkum či studie nebyla pro tento sport dosud uskutečněna. Obdobná situace 

s přijetím žen se však vyskytuje i u dalších, původně mužských sportů. Jedním z nich je 

motoristický sport. Tam se například postavením žen zabýval Michal Mikoláš v roce 

2014 ve své diplomové práci s názvem „Ženy v motoristickém sportu – dekorace? 

Konkurence?“ V rámci práce vedl rozhovory se závodnicemi o mužských postojích, 

kterými jsou závodnice ovlivňovány. Byla zmíněna prvotní nedůvěra a nedostatečný 

respekt mužů k ženám závodnicím, který pramenil z jejich neschopnosti vnímat ženy 

jako rovnocenné soupeře. Dále pak případné závistivé tendence některých můžu, kteří 

nesnesou prohru se ženou. Tyto postoje byly však označovány za ojedinělé. Z porovnání 

ankety s tímto výzkumem se zdá, že ženy ve FBMX jsou postoji mužů odrazovány 

méně, než je tomu například v motorismu. Jistou roli v tomto rozdílu však hraje fakt, že 

v motoristických sportech nejsou výkony významně ovlivněny jinou fyziologickou 

stavbou těla odlišnou podle pohlaví [96]. 

 

Účast v ženské části ankety byla mnohem slabší, zapojilo se pouze 34 respondentek. 

Do této části se sice mohly ženy zapojit libovolně, ale vzhledem k zaměření na FBMX 

a hledání odpovědí od těch, které sport znají, byla anketa distribuována pouze skrze 

komunitu FBMX. To se projevilo na výsledku otázky vztahu respondentky k tomuto 

sportu. Žádná respondentka neodpověděla, že ji sport nezajímá. 
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Sport by si chtělo vyzkoušet, nebo se mu začít věnovat 10 respondentek. Nejčastěji jim 

v tom brání strach, finance a nedostatečná podpora okolí. 

Na anketu odpovědělo 12 jezdkyň, které se sportu věnují aktivně. To je více než těch, 

které o sport mají teprve zájem, což nepotvrzuje hypotézu H2 (Žen a dívek, které 

se aktivně věnují FBMX, je méně než těch, které by teprve chtěly začít). Na druhou 

stranu rozdíl v počtech není velký a nelze hypotézu tedy ani vyvrátit. Je pravděpodobné, 

že anketa se nedostala ke všem ženám, které by se sportem teprve chtěly začít. Naopak 

od aktivních jezdkyň byly odpovědi vyhledávány, a proto jich v republice už nejspíš 

o moc víc nebude. 

S ohlédnutím k výraznému odlišení flatlandu od dalších kategorií, a to i v oblasti 

informačních kanálů, nebyla tato disciplína do ankety zařazena. V rozhovoru s předním 

představitelem této disciplíny, Martinem Dražilem, bylo potvrzeno, že žádný informační 

kanál pro českou flatland komunitu není aktuálně aktivní. Zmínil se ale, že ví 

o 2 dívkách, které se věnují flatlandu [příloha č. 2]. Spolu s připočtením 5 dívek, 

o kterých psal jeden z mužů ve své části ankety, lze předpokládat, že se v ČR věnuje 

FBMX alespoň 19 dívek a žen. 

Z 12 žen, které vyplnily anketu, jich 5 jezdí méně než rok a pouze 2 respondentky 

uvedly, že začaly dříve než před třemi lety. Tím je tedy potvrzena i hypotéza H3 

(Většina žen, které se FBMX věnují, se k tomuto sportu dostala až v průběhu posledních 

3 let). Z toho vyplývá, že ženy se do tohoto sportu postupně dostávají až v posledních 

letech. 

I zde je největší překážkou strach a nejvíc ve zlepšování pomáhá podpora okolí. 

Všechny jezdkyně uvedly, že se věnují kategorii park. 

Z poslední otázky týkající se události, o kterou by měly zájem, vyplývá preference 

nesoutěžně zaměřených akcí, které respondentky volily častěji než různé formy závodu. 

Hypotézy H1 a H3 byly tedy potvrzeny, hypotézu H2 nelze ověřit vzhledem 

k nedostatečně reprezentativnímu vzorku. 

Ženami ve sportu v České republice se ve svém díle zabývaly Kari Fasting a Naděžda 

Knorre. Při porovnání překážek, které zmiňují ženy v anketě, s překážkami, které 

zmiňovaly ženy oslovené v tomto díle, lze zpozorovat, že na předních pozicích jsou 

hlavně finance a čas. Dalším shodným bodem je také nepřístupnost sportovišť. V anketě 

se pak objevuje jen jedna častější odpověď a tou je strach, který plyne ze specifičnosti 
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sportu FBMX. Naopak v odpovědích žen v obecném měřítku se vyskytuje ještě 

překážka péče o dítě, která se v anketě neobjevila. Vzhledem k moderní povaze sportu 

FBMX lze předpokládat, že důvodem je výrazně nižší průměrný věk respondentek [97]. 

Obdobná situace zařazení žen do mužské komunity je mezi motorkáři. V roce 2010 

napsal Čeněk Rumian bakalářskou práci, která charakterizovala motorkářskou 

subkulturu a v provedené anketě bylo mezi 103 respondenty jen 12,6 % žen. V práci je 

uváděno, že ženy se k motorkám dostávají až v posledních letech, což značí obdobný 

vývoj jako je tomu u FBMX. Další shoda je také ve způsobu, jakým se ženy do 

komunity nejčastěji dostaly, a to díky svým mužským partnerům [98]. 
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5  ZÁVĚR 

Práce byla zaměřena hlavně teoreticky a je zpracována jako rešerše. V průběhu 

získávání a shromažďování informací bylo naráženo na četné problémy s citováním 

zdrojů. Jedním z nejčastějších problémů bylo uvádění informací, které jsou rozšířené 

v komunitě, ale nejsou přitom publikované v žádném oficiálním zdroji. Čím dál častěji 

se také přemisťují webové stránky do sociálních sítí, nejčastěji facebooku a instagramu. 

Ty se pak velmi těžko citují a je proto potřeba hledat oficiální informace převážně 

v článcích internetových magazínů a blogů. Z toho důvodu byla teorie doplněna 

praktickou částí, která pomohla zaplnit mezery v informačních zdrojích. 

I přes komplikace se podařilo do práce zahrnout všechny důležité oblasti. 

V úvodní části práce je sport freestyle BMX přehledně představen jako celek i po 

jednotlivých disciplínách. Bylo popsáno FBMX kolo i čím se v jednotlivých 

disciplínách liší, a nechybí ani stručný a přehledný souhrn historického vývoje tohoto 

sportu. V této kapitole jsou zahrnuty i dosavadní publikace o vybraném tématu. 

Druhá část práce je tou hlavní a obsahuje kapitoly s informacemi užitečnými dnes i do 

budoucna. 

Byl zde popsán způsob organizace freestyle BMX v České republice, kde se podařilo 

osvětlit okolnosti ohledně sporu s vedením asociace. Dále jsou uvedeny i soukromé 

organizace, které se rovněž podílejí na rozvoji tohoto sportu u nás a jeho šíření mezi 

veřejnost. 

Další významnou kapitolou jsou sportoviště. Pro disciplíny street, park, bowl a 

minirampa jsou to často ta samá sportoviště, která obsahují různé prvky. Výrobou 

takovýchto sportovišť se zabývají v České republice 3 firmy, které jsou v kapitole 

popsány i s výběrem měst, ve kterých stojí jejich parky. V kategorii dirt a trails jsou 

většinou stavitelé sami jezdci, i přesto se podařilo, díky jednomu webovému portálu, 

sepsat města, ve kterých lze najít ty nejzajímavější spoty. V této kapitole byl problém se 

zdroji zásadní, sportovišť je mnoho a obvykle má každé svou vlastní internetovou 

stránku, bohužel však jsou tyto stránky nejčastěji součástí facebooku. 

Jednou z důležitých kapitol jsou i výukové možnosti. V České republice tvoří největší 

část nabídek výukové kempy. Bylo dohledáno 5 různých společností, které tyto kempy 

pořádají, ať víkendové či celotýdenní. Další možností jsou pak individuální lekce. 
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Praktická část byla tvořena anketou a rozhovory. 

Anketa se zaměřovala na ženy ve freestyle BMX, protože vzhledem k úplné absenci 

zdrojů by jinak nebylo možno takovou kapitolu do práce zařadit. Byly stanoveny 3 

hypotézy, které se týkaly mužských postojů k ženám v tomto sportu; poměru počtu žen, 

které se sportu věnují a které by teprve chtěly; a délce, po jakou se aktivní jezdkyně 

sportu věnují. Výsledky ankety ukázaly, že mezi muži mají ženy v tomto sportu 

značnou podporu, čímž byla potvrzena první hypotéza. Žen samotných se ankety 

zúčastnilo 34 a z toho 12 aktivních jezdkyň. Hypotéza druhá předpokládala větší počet 

zájemkyň než aktivních jezdkyň, což výsledky ankety nepotvrdily, ale ani nevyvrátily. 

Pravděpodobným důvodem byla distribuce ankety pouze skrz freestyle BMX komunitu, 

díky čemuž se k zájemkyním anketa nemusela dostat. Třetí hypotéza, podle které se 

většina žen věnuje FBMX 3 roky či méně, byla potvrzena. Studie obdobného zaměření, 

se kterými by se daly výsledky ankety porovnat, nejsou dohledatelné a zřejmě ani 

nevznikly. Přesto se povedlo najít odborné texty o začlenění žen do jiných mužských 

sportů či komunit, které mají se zjištěnými výsledky podobné znaky. 

Součástí praktické části jsou i tři polostrukturované rozhovory, jejichž cílem bylo 

získání dalších, či podrobnějších informací a doplnění dostupných informačních zdrojů. 

Rozhovor proběhl s aktuálním předsedou hlavní zastřešujicí organizace, kterou je Česká 

freestyle bmxová asociace. Dále s vrchním představitelem disciplíny flatland, která je 

od ostatních disciplín výrazně odlišena a rozhovor proto doplňuje informace z této 

oblasti. Třetí rozhovor poskytnul jezdec Jakub Benda, který se podílel na vzniku i chodu 

významného tréninkového centra ve Stráži pod Ralskem. 

Práce zpracovává téma zcela komplexně a další kapitoly se i vzhledem k omezenosti 

dostupných zdrojů nenabízí. Bližší zkoumání kterékoliv kapitoly by bylo možné za 

účasti dalších rozhovorů či jiných výzkumů ve spolupráci s komunitou. V příštím roce 

se představí freestyle BMX v programu Letních olympijských her a je možné 

předpokládat, že popularita poroste. Proto by se na tuto práci dalo navázat o pár let 

později a porovnat situaci před zařazením na LOH se situací poté. 
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