
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

Historie mountainbikingu od počátků do současnosti 

Diplomová práce 

Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Marek Waic, CSc. 

Diplomant: Pavel Vodička 

Praha 2008 



Abstrakt 

Název práce: 

Historie mountainbikingu od počátků do současnosti 

History of mountainbiking from the beginning to the present 

Cíl práce: 

Zpracovat počátky historie mountainbikingu, zmínit se o původu a místě 

vzniku, zmínit nejvýznamnější momenty a osobnosti, a to jak na světové, tak na 

domácí scéně. Uvést vývoj horského kola a vznik závodních disciplín a 

organizací. 

Metody: 

Pro zpracování základních informací z historie mountainbikingu bylo 

použito metody přímé, induktivní a deduktivní. Dále bylo použito metody 

kvantitativní a komparativní. 

Výsledky: 

Výsledky práce pomohou seznámit se s mountainbikingem jako 

celosvětovým fenoménem a respektovanou a uznávanou sportovní disciplínou. 
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1 Úvod 

Mountainbiking Je celosvětovým fenoménem, který velkou měrou ovlivnil celé 

cy.ldistické hnutí. Již od samých počátků své existence si terénní cyklistika našla obrovský 

počet příznivců. Její boom byl tak obrovský, že se jako velmi mladá disciplína dočkala i 

zařazení do programu OH (v roce 1993, po necelých dvaceti letech od svého vzniku). O 

udělení takové pocty si může mnoho sportovních odvětví jen nechat zdát. Horská cyklistika je 

jednou z nejoblíbenějších sportovních a rekreačních aktivit na světě . Veliké množství lidí 

jezdí na horském kole či se jinak věnuje tomuto sportu. Jen málokdo však může říci, že má 

nějaké informace o historii tohoto sportu, a to jak celosvětově, tak na domácí scéně. Tato 

neinformovanost není mnohdy způsobena nezájmem o jeho historii, ale spíše nedostatkem 

publikací, knih či jiné literatury, která by se tomuto tématu více věnovala. Publikace, která by 

souhrnně, uceleně a hlavně dostatečným způsobem řešila toto téma nejen z celosvětového 

hlediska, nebyla dosud vydána, pomineme-li v tomto ohledu ojedinělý počin, který vznikl v 

roce 2006 - Třicet let historie mountainbikingu. 

A právě tato skutečnost mě podnítila k zadání diplomové práce - "Mountainbiking od 

svého vzniku do současnosti." Vybrat si toto téma tedy pro mě bylo velikou výzvou. Uceleně 

zpracovat tuto problematiku, nastínit vznik a vývoj. Hlavní důvod, proč jsem si vybral téma 

této práce, je jasný. Od svých patnácti let se totiž pohybuji v prostředí tohoto nádherného 

sportu. Závodil jsem v mnoha MTB disciplínách a na horském kole najel tisíce kilometrů. 

Mountainbiking mě tak zcela pohltil a ovlivnil i můj životní styl. Zajímá mě nejen historie, 

ale i vývoj technologií, vývoj závodních disciplín či kondiční příprava. Neustále také sleduji 

veškeré dění a nové informace okolo mountainbikingu. Po nádherných zážitcích a situacích, 

které jsem mohl prožít v sedle horského kola tak cítím, že nastal čas mountainbikingu tyto 

"služby" oplatit. Rozhodl jsem se, že tak učiním ve formě diplomové práce o jeho historii. 

Dnes, po dvaatřiceti letech své existence je jasné, že si horská kola vydobyla svoji 

pevnou pozici ve světě cyklistiky a sportu. Jednoznačně byl vyvrácen omyl, že se jedná o 

slepou cestu vývoje cyklistiky. Proto jsem se rozhodl, že zmapuji nejdůležitější okamžiky a 

události tohoto stále ještě velmi mladého sportu. Přál bych si, aby se každý, kdo si přečte moji 

práci, dozvěděl maximum informací týkajících se historie MTB a nadchl se stejnou měrou pro 

jeho myšlenku, tak jako já na konci devadesátých let. 
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2 Cíle a úkoly práce, metodologie 

Cíle práce 

Cílem této práce je souhrnně shromáždit všechna důležitá data, okamžiky a události o 

počátcích vzniku mountainbikingu na světové, evropské a domácí scéně. Dále ucelit 

informace o významných osobnostech, které se podílely na vzniku tohoto fenoménu, zmínit 

důležité destinace, kde počátky mountainbikingu proběhly. Uvést nejdůležitější organizace a 

mezinárodní federace a nejdůležitější závodní podniky či závodní seriály. Také bych chtěl 

zmínit jména závodníků, kteří se nesmazatelně zapsali do dějin tohoto sportu. 

V jednotlivých kapitolách své práce pak nastíním vznik a historii MTB. U každé 

kapitoly se objeví nejdůležitější organizace, události a osobnosti. První kapitolou jsou úplné 

počátky horského kola. Zde zmíním jednotlivé okamžiky, první kluby a jezdce, kteří určitým 

dílem přispěli kjeho zrodu. Někdy se jedná o velmi neuvěřitelné vyprávění a momenty, 

v dnešní době spíše vyvolávající úsměv. V nadneseném významu bychom mohli toto období 

označit za prehistorické či prenatální. Další kapitolou je pak vývoj. Tato kapitola má v historii 

tohoto sportu své pevné místo. Mountainbiking patří mezi jedno z nejprogresivněji se 

rozvíjejících sportovních odvětví a za 32 let své existence udělal v technickém směru 

obrovský pokrok. Určitě je dobré dozvědět se, z jakých strojů vznikla dnešní podoba 

horských kol. Třetí kapitola přibližuje svět závodního mountainbikingu, oficiální i neoficiální 

soutěže a závody, a také nejlepší dosavadní závodníky. Ve čtvrté kapitole pak nastíním 

historii českého MTB. Důvod, proč tak volím, je zřetelný. Vyjma větší přehlednosti je to 

především fakt, že v příštím roce, tedy roce 2009, to bude již dvacet let, co se u nás 

mountainbiking rozšířil a ukázal v plné síle. Vyčlenění samostatné kapitoly o českém MTB je 

tak zcela na místě. Poslední kapitola osvětluje vztah mountainbikingu k životnímu prostředí. 

Každá kapitola pak bude obohacena o fotografie týkající se vybraného tématu. 

Úkoly 

• Nastínit vývoj disciplíny v USA 

• Zmínit šíření a rozvoj v Evropě 

• Vývoj v ČSR a ČR 

• Zmínit nejvýznamnější momenty a osobnosti sportu 

• Uceleně shromáždit všechny data do srozumitelné formy 
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Metodologie 

Pro svou diplomovou práci Jsem použil několik základních postupů a metod pro 

zpracování historické práce: 

1. Přímá metoda - přímá metoda obvykle poznává minulost z několika různých pramenů 

a podle nich ji následně popisuje. Jde o stručný opis skutečnosti, při němž je důležitý 

stupeň autenticity- tzn., že vyhodnocuje míru spolehlivosti jednotlivých pramenů. Pro 

mě byla přímá metoda stěžejní převážně při zpracování informací o původu a 

počátcích mountainbikingu. 

2. Induktivní a deduktivní metoda - jsou historikem velmi často využívané metody. 

Indukce je metodou studia jevů, která postupně přechází od jednotlivých faktů 

k obecnějším údajům. Pro svou práci jsem využil indukce neúplné, kde soubory 

pramenů jsou velmi rozsáhlé a proto pracuje s pouhým výčtem. Metody deduktivní je 

ve větší či menší míře využito v celé práci. Jde o zobecnění názorů, kdy se výsledné 

tvrzení odvozuje zjednoho nebo několika úsudků jiných. 

3. Diachronní progresivní metoda - jelikož jsem v práci popisoval vývoj MTB 

v jednotlivých zemích a každá z nich se ocitala v úplně jiné fázi rozvoje a vývoje 

mountainbikingu, nebylo možno vždy použít synchronního postupu. Diachronní 

progresivní metoda sleduje proměny (od minulosti k současnosti), teritoria, kde se 

vývoj nachází ve stejné rovině a má zároveň svůj směr. 

4. Kvantitativní metoda - má zpravidla podobu ilustrací doplňující vlastní historické 

vyprávění. V této práci se pak jedná zejména o její doplnění v podobě fotografií a 

ilustrací. 

Literatura: 

1. HROCH, Miroslav a kol. Úvod do studia dějepisu. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1985. ISBN 14-383-85, str. 193-263 
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3 Rozbor pramenů a literatury 

Předně musím zmínit, že sehnat zdroje, ze kterých jsem čerpal informace pro svou 

diplomovou práci, bylo velice obtížné. Knihy nebo publikace, které by objasňovaly vznik této 

disciplíny, prakticky neexistují. A to nejen z domácí scény, kde by se to dalo předpokládat (po 

necelých dvaceti letech od svého zrodu), tak i ze světové. Nepříliš bohatě jsou takovouto 

literaturou vybaveny též i knihovny. Jak jsem již uvedl v úvodu, jedná se o relativně mladou 

sportovní disciplínu, a proto je jasné, že neexistuje velké množství tištěné literatury a zdrojů o 

ní pojednávajících. 

Pro zpracování práce jsem tedy čerpal zejména z materiálů, které se nacházejí na 

internetu. Internetové zdroje, databáze a internetové www stránky. Ty jsem se pak snažil 

vybírat tak, aby byla zajištěna maximální relevance a identifikace údajů. Velkou měrou mi 

k tomu dopomohly stránky Mountainbikové síně slávy (Mountainbike hall of fame ). To jsou 

stránky oficiální Síně slávy MTB osobností, která byla založena roku 1988 v coloradském 

Crested Butte. Velmi mi pak pomohly i osobní stránky jednoho ze zakladatelů MTB Charlie 

Kellyho. Ty obsahují spoustu informací, materiálů a fotografií ze samotných počátků terénní 

cyklistiky (zejména závody Repack jsou zde výtečně zpracovány). Informace o dalších 

osobnostech (závodníci, konstruktéři, průkopníci) jsem pak (bylo-li to možné) čerpal z jejich 

osobních stránek. Použil jsem i informace z internetové encyklopedie Wikipedia. Informace 

týkající se různých asociací a jejich historie, jsem pak samozřejmě čerpal přímo ze stránek 

těchto organizací. 

Pro historii českého MTB (ale i světového) jsem pak použil domácí časopisy, které se 

této problematice věnují. Těmi jsou Peloton a Velo, některé informace jsem použil i 

z časopisu Dirtbiker. Tento český časopis se věnuje výhradě technickým disciplínám. U 

magazínu Velo jsem pak použil i informace z jejich internetových stránek iVelo. Využil jsem 

i další www stránky, například informace ze serveru mtbs, které se věnují reportážím 

z českého MTB a domovské stránky firem obsažených v kapitole českého MTB (samozřejmě 

těch stále existujících). 

Další zdroje pak byly využity i z reklamní knížky Specialized Stumpjumper: 25 years 

of mountain biking. Je to reklamní kniha vydaná firmou Specialized v roce 2005, na počest 

25. výročí vzniku jejich legendárního bicyklu. Tento vzácný materiál (v Česku jinak 

nedostupný) mi s laskavostí zapůjčil pan Martin Raufer. 

Nakonec samotné knihy. Informace jsem použil ze tří. To z důvodu, že ve většině knih 

o horských kolech je zmíněna historie MTB jako taková, ale pouze ve velmi omezeném 
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rozsahu. Tyto informace pak bývají v těchto publikacích stejné a často se i opakují. Nebyl 

proto důvod zařazovat do mé práce i tyto další publikace, když mnohem kvalitnější zdroj 

literatury se nachází na internetu. Pro mou práci jsem využil knih od Hrubíška a Hopa. Kniha 

30 let rustorie mountainbikingu je pak limitovaná edice knížky, která vyšla v roce 2006 díky 

redakci časopisu Velo. Jedná se v podstatě o publikaci, ve které jsou sjednoceny články a 

rozhovory věnující se historii MTB, které v časopisu vycházely během roku 2006. Tato 

publikace je pak jedinečná svým obsahem i zpracováním nejen v domácích podmínkách. 
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4 Počátky světového MTB 

4.1 Počátky MTB- první kluby a jezdci ve světě 

Fenomén mountainbikingu je relativně mladou záležitostí, přestože je výrazným 

prvkem v dějinách cyklistiky jako celku. I přes toto své mládí se již může ohlížet do svých 

historických análů, má své historické milníky a osobnosti, technologické metody, postupy a 

výrobky. Stejně tak jako každý fenomén ve svých počátcích má i své omyly a slepé cesty, 

dnes už zcela zapomenuté. 

Začalo to kdysi zcela nenápadným a prozaickým způsobem. Party a skupiny nadšenců 

a dobrodruhů si na různých místech planety chtěly užít nikým neomezovanou jízdu na kole ve 

volném terénu, sjíždět náročné terény a poznávat krásy přírody. Daleko od asfaltových 

komunikací a stále rostoucího automobilového provozu. Daleko od škodlivých vlivů 

civilizace a hluku měst. A také objevit nový druh závodění a soupeření. Již nejen pouze po 

silnicích, pomocí dobré fyzické kondice. Ale také pomocí technické zdatnosti, která se projeví 

právě při jízdě v náročném terénu a vysokých rychlostech na nezpevněných a šotolinových 

cestách. 

Jak to tedy všechno vlastně začalo, co je možné považovat za skutečný prvopočátek 

mountainbikingu? Těch otazníků je spousta a stejně i názorů na to, co lze považovat za zrod 

nové dimenze ve vývoji jízdních kol a cyklistických disciplín vůbec. Podobně jako v jiných 

oborech, ani zde nelze jednoznačně a zcela exaktně určit pouze jedno jediné datum nebo 

jediné místo. Proto je dnes velmi těžké určit, zdali byla kolébkou mountainbikingu Amerika 

nebo Evropa. Podstatou volnomyšlenkářský sport se totiž mohl zrodit kdekoliv na světě, jeho 

kořeny jsou rozlehlé a sahají mnohem hlouběji než do poloviny 70. let v Kalifornii. 

Nadšenců a průkopníků, kteří si vylepšovali své bicykly pro jednodušší jízdu terénem, bylo 

spousta. Pokud však začneme pátrat po skutečných počátcích mountainbikového hnutí, 

objevíme několik hlavních proudů, které tento směr určitým způsobem ovlivnily. Zde 

můžeme za prvopočátky považovat několik událostí, které měly velmi blízko k uskutečnění 

nového cyklistického fenoménu. A to někdy zcela nevědomě. Právě proto jsou jezdci z Marin 

County označováni jako otcové horského kola. Stále rozvíjeli vývoj horského kola jak 

technologicky, tak i co se týče jeho medializace a pořádání závodů. Od této chvíle se již boom 

horské cyklistiky jako takové nezastavil a nezadržitelně kráčel mílovými kroky kupředu až do 

dnešní podoby. Mountainbiking se dále vysokým tempem šířil do ostatních zemí a států, kde 

zapustil své velmi hluboké kořeny. 
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4.1.1 Počátky MTB- Amerika 

4. 1.1.1 Buffalo Soldiers 

Za úplné počátky mountainbikového hnutí můžeme považovat například počínání 

legendárních amerických Buffalo Soldiers, vojenské jednotky z konce 19. století. Ta v srpnu 

roku 1896 ujela na kolech z Missouly přes Montanu do Yellowstonu (místo, kde se dnes 

nachází světoznámý Yellowstonský Národní Park) a zpátky více než tisíc kilometrů, přesně 

1 900 mil. Cílem této dlouhé a obtížné cesty bylo otestovat tehdejší kola pro armádní použití 

v náročném horském terénu. Kola měla zaručit rychlejší přesun vojenských jednotek 

v terénních podmínkách při nejrůznějších úkolech a akcích. Už zde je tedy třeba hledat úplné 

prvopočátky zrodu terénní cyklistiky. Důvodem pro toto tvrzení je zejména fakt, že se jednalo 

o vyjížďky do přírodního terénu, tedy mimo asfaltové a zpevněné komunikace. Určitě však 

Buffalo Soldiers nemůžeme považovat za otce horské cyklistiky, protože jezdili na původních 

kolech, která nebyla nijak upravená či speciálně uzpůsobená pro jízdu v terénu, a také se 

nejednalo o ryze mountainbikové hnutí. 

4.1.1.2 John Finley Scott 

Jeden z prvních pokusů o vznik horského kola sahá i do Spojených Států Amerických, 

do poloviny padesátých let dvacátého století. Tehdy americký cyklistický nadšenec a 

entuziasta jménem John Finley Scott sestrojil v roce 1953 ze starého bicyklu kolo, které mu 

mělo usnadnit jízdu po nezpevněných cestách. K tomuto účelu mu posloužil starý bicykl 

značky Schwinn Varsity. Vzniklo tak na tehdejší dobu zcela originální kolo, které Finley 

Scott nazval "Woodsie Bike". Ten byl vybaven širokými plášti, rovnými řidítky, převody a 

cantileverovými brzdami, čímž o dobrých dvacet let předběhl dobu. Toto kolo pak použil pro 

ujetí tisíce mil v terénu. Cesta zahrnovala například náročné stoupání na horu White Mountain 

v kalifornských Sierra Mountains. Je jen velká škoda, že John Finley Scott nedokázal 

realizovat všechny své nápady. Jeho přestavěné kolo je tak sice na tehdejší dobu ojedinělým 

počinem, avšak za skutečný počátek hnutí MTB jako takový ho považovat nemůžeme, neboť 

v kontextu dějin jeho nápady vyznívají jako pouhé výstřely do tmy. Nicméně jistou 

průkopnickou roli mu upřít nelze. 

Z dění ve světě MTB však zcela nezmizel. Byl jedním z prvních investorů společnosti 

MountainBikes a později koupil legendární cyklistický obchod v Cupertinu. John Finley Scott 

je jednou z výrazných postav počátků MTB, i když už dnes není bohužel mezi živými. Jeho 

průkopnické počiny jsou ale natolik výrazné, že nemůže být v tomto ohledu opomenut. 

- 7-



.f. / .1. 3 Jezdci z Cupertina 

Všichni tito výše uvedení průkopníci jistě zaslouží uznání, ale jestliže chceme hovořit 

0 
horské cyklistice jako o hnutí, musíme se vydat do slunné Kalifornie na začátek 

sedmdesátých let. Jedna taková skupina o počtu deseti jezdců se dala roku 1972 dohromady 

v klubu Morrow Dirt v Cupertinu, osmdesát kilometrů jižně od Marin County. Ti upravovali 

svá kola pro jízdu v terénu a dokonce již tehdy používali takové technologické prvky jako 

páčky na řidítkách pro řazení palcem či masivní motocyklové páky od bubnových brzd. 

Na těchto historických bicyklech se později dokonce objevili na několika lokálních 

cyklokrosových závodech koncem roku 1974, kde se tenkrát utkali s budoucími, oficiálně 

uznávanými mountainbikovými pionýry, kteří vstoupili do historie jako zakladatelé nového 

cyklistického hnutí. Ti zde však ještě tehdy závodili na skutečných a čistokrevných 

cyklokrosových speciálech. Na průkopníky z klubu Morrow Dirt v Cupertinu se později 

zapomnělo a nejsou tak dnes všeobecně uznávanými "otci" horské cyklistiky, i když určitý a 

důležitý podíl na jejím vzniku bezpochybně mají. Totiž inspirovali a zaujali pro jízdu v terénu 

i ostatní nadšence či závodníky. Mezi hlavní představitele tohoto průkopnického hnutí patřili 

Russ Mahon Gezdec ze San Francisco Bay) a jeho kamarád Carter Cox. 

4.1.1.4 Jezdci z Marin County 

Zvláštně upravených kol jezdců z Morrow Dirt klubu v Cupertinu si všimli cyklističtí 

nadšenci z Fairfaxu a jeho okolí. Gary Fisher byl první, kdo se nechal inspirovat. Bylo to roku 

1975, když na svůj tzv. "clunker" (kap. 5.1) namontoval masivní bubnovou brzdu ze starého 

tandemu. 

A tak první skutečně zdokumentované stopy vedou do Marin County. Počátky nového 

sportovního fenoménu byly nevinné. Spustily sice stavidla pozdějšího boomu a rozmachu 

velobyznysu, ale jeho první nositelé neměli v úmyslu nic jiného než představit novou zábavu 

na kolech několika svým kamarádům a známým. Na hoře Mt. Tamalpais u Fairfaxu se tak 

začaly psát oficiální dějiny horské cyklistiky. Průkopníkům k tomu posloužily i více než třicet 

let stará kola s širokými plášti, především legendární model cruiseru Schwinn Excelsior. Tito 

průkopníci se všichni paradoxně sešli v silničářském Velo Clubu Tamalpais. Dnes uznávaní 

otcové mountainbikingu byli špičkovými závodníky na silničním kole s licencí americké 

cyklistické federace. Když to tedy vezmeme v úvahu, je to docela paradoxní. Silničáři (tak 

závislí na asfaltu a zpevněných komunikacích) hledající nový životní styl a směr, který není 

vázán oficiálními pravidly, tak objevili kouzlo jízdy v terénu a přírodě. Jelikož však byli 
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srdcem i myslí zejména závodníky, začali brzy hledat způsob, jak spolu změřit síly na 

závodních tratích. Odtud již byl jen krůček k prvním závodům. Jezdce z Marin County 

můžeme označit za skutečné průkopníky MTB, neboť díky jejich nadšení a práci později 

vznilda první mountainbiková asociace, první časopis či první skutečná horská kola. 

4.1.2 Počátky MTB -Francie 

4.1 .2.1 Vélo-Cross Club de Paris 

Obr. 1 - Jezdci VCCP na svých 

dobových speciálech, možnými 

předchůdci horského kola 

Velmi aktivní byla v počátcích MTB skupina cyklistických nadšenců ve Francii, 

v okolí města Paříže. Ti již v roce 1955 upravili své dobové francouzské bicykly 650-B pro 

jizdu v terénu, a to i včetně předního odpružení. Později pak spolu založili V élo-Cross Club 

de Paris, aby mohli pořádat závody v mnohém připomínající dnešní cross-country neboli 

závody na terénních okruzích. Jedním ze spoluzakladatelů klubu byl Guy Santucq, jeden 

z původních členů klubu. Pařížští cyklisté vyrůstali na motokrosových tratích a aby se odlišili 

od cyklokrosu, nazvali svůj spolek V élo-Cross. Tedy další příznačný prvek hnutí terénní 

cyklistiky. Tito nadšenci mezi lety 1951 a 1956 objevili nový druh sportu, který se až nápadně 

podobal dnešní formě mountainbikingu. Přestavěné bicykly, které pro své účely používali, 

byly na svou dobu neuvěřitelně technologicky vyspělé. Výjimkou nebylo ani použití 

odpružených předních vidlic. Ty byly velmi často přendávané z tehdejších mopedů, avšak 

jedna z odpružených vidlic byla dokonce vyrobena jedním z členů tohoto klubu. Běžná jízda 

na kole se členům klubu zdála příliš fádní a nudná. Chtěli na kole skákat, projíždět obtížné 

úseky a přizpůsobit tomu svá kola, aby vydržela i jízdu v terénu ve vysokých rychlostech. 

Máme zde tedy několik typických technických prvků, které se později uplatnily při stavbě 

skutečných horských kol- široké pláště, bubnové brzdy a již zmiňované odpružené vidlice, 

tedy výrobek, který velmi změnil tvář horské cyklistiky. Bohužel, nová disciplína tehdy 
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nezaujala veřejnost a především cyklistickou federaci natolik, aby vznikly podmínky pro 

vytvoření asociace terénní cyklistiky. Přesto má V elo-Cross Club de Paris v dějinách MTB 

prehistorickou a nezpochybnitelnou úlohu. 

4.1.3 Počátky MTB- Kanada 

4.1.3.1 British Columbians 

Obr. 2 - Kanadští průkopníci 

na dobové fotografii 

První lokalitou po Americe, kde 

se rozšířil fenomén MTB, byla Kanada. 

Psal se rok 1980, když se kanadský 

inženýr a rekreačně i závodně jezdící 

cyklista John Gadsby z Vancouveru BC 

zastavil v obchodě Garyho Fishera ve 

Fairfaxu v Kalifornii a koupil zde dvě horská kola postavená Tomem Ritcheyem. Jeden si 

nechal pro sebe a druhý koupil pro cyklistický obchod Larryho Rubla v Maple Ridge BC. O 

mnoho měsíců později John koupil ještě 3 další rámy s prosbou od Jacoba Heilbrona, majitele 

cyklistického obchodu ve West Pointu ve Vancouveru BC. Obchod ve West Pointu se pak 

brzy stal centrem pro horská kola v celém Vancouveru. 

V ten samý rok Kanaďané Doug Lafavor, Charles Romalis a Ashley Walker založili 

legendární Deep Cove Bike Shop v Severním Vancouveru. Byl to první obchod s horskými 

koly v Kanadě. Byli to také oni, kdo později vystavěli mnoho bikových trailů a tras v horách 

v Severním Vancouveru. Obchod ve West Pointu se pak v roce 1981 rozšířil na tři prodejny a 

Jacob Heilbron založil společnost Rocky Mountain Bikes. Tato firma pak dodávala kola 

Toma Ritcheyho po celé Kanadě a dodnes je ve světě MTB pojmem. 

Skupina průkopnických bikerů v Kanadě později založila první svaz horských kol 

mimo USA. Tím začalo pořádání prvních závodů na horských kolech v Kanadě. Organizace 

se jmenovala CORBA, což byla zkratka názvu Canadian Off-Road Bicycle Association neboli 

Kanadská terénní cyklistická organizace (název vznikl zcela jistě po vzoru americké 

organizace NORBA - viz kapitola 6.1 ). Ta organizovala první neoficiální sérii závodů v roce 

1982. První neoficiální mistrovství Kanady se konalo v roce 1984 a vítězem se stal Alex 

Stieda. 
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4.2 Významné události počátků MTB 

4.2.1 Repack- první závody v MTB 

z hory Tamalpais už odvážní dobrodruzi sjížděli mnohem dříve, ale na den 21. října 

1976 byl zde vypsán první oficiální měřený závod. Zajímavostí je, že v některých 

historických análech je za první závod typu Repack považován až ten druhý v pořadí, který se 

konal o pět dní později. Důvodem je fakt, že Charlie Kelly, pořadatel a archivář slavného 

sjezdu, nezachránil na obyčejném 

listu papíru napsané kompletní 

výsledky premiérového sjezdového 

závodu. Dochovalo se pouze, že 

nejlepšího času dosáhl jezdec Alan 

Bonds ze San Anselma, a že byl 

jediným, kdo během jízdy nespadl. 

Druhý závod (a nakonec známý 

jako ten první) se konal 26. října. 

Zúčastnilo se ho celkem devět 

účastníků (z toho dva psi běžící po 

trati) a jediná odvážná žena Wende 

Craggová. 

Obr. 3- Jeden z několika plakátů, 

zvoucích na účast v legendárním 

AWfi$T lt- /O'a1AM FAIHFAX /ii'MCK (J(JWIIIIII.L závodě (autorem je Pete Barrett) 
8A'UJoNE11 71MF11b'Al.- RJit /Ido.. -otl.'- CM4AV~·VSl·21'fl 

Název závodu Repack vznikl proto, že protišlapací brzdy používané na bicyklech 

natolik namáhaly zadní náboje, až musely být opakovaně znovu namazány (anglicky repack). 

Tento závod je všeobecně považován za oficiální počátek organizovaného mountainbikingu. 

Žádná jiná soutěž horských kol zřejmě nedosáhla takového věhlasu, ačkoli se již více než 

dvacet let nekoná. Zlaté časy prožil Repack v letech 1976- 1979, kdy se uskutečnilo celkem 

22 závodů. Traťovým rekordmanem je do dnešních dnů stále Gary Fisher, který dosáhl 

absolutně nejrychlejšího času 4:22,14 min v sedmém závodě, který se konal 5. prosince 1976. 

Rekordmanem v počtu vítězství Repacku se stal Joe Breeze. Ten zde vyhrál celkem desetkrát. 

Závod se konal v historii celkem čtyřiadvacetkrát, v sezoně výhradně od října do prosince. To 
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proto, že už byl konec silničářské sezóny a zdejší klimatické podmínky závody i v tomto 

obclobí umožnily. 

První fáze historie Repacku skončila v lednu 1979. Tehdy sem přijel televizní štáb 

místní stanice San Francisco Channel 5. To mu sice zajistilo publicitu v celé oblasti a poté i 

celostátně, ale přineslo s sebou i nemalé problémy a potíže. Jeden z účastníků si totiž při 

závodě zlomil zápěstí a chtěl vysoudit bolestné na televizní společnosti, jejíž v jedné zatáčce 

nešikovně postavené vozidlo mu údajně mělo způsobit pád. Spor nakonec prohrál, protože 

právníci televizní stanice byli spolehlivější. Nicméně promotéra závodu Charlie Kellyho tato 

záležitost otrávila natolik, že další závody, v nichž se účastníci popohánějí až k soudu, už 

odmítl pořádat. Tímto hořkým faktem tak skončila první éra patrně nejznámějšího a dnes už 

legendárního závodu, považovaného za jednu z největších událostí v mountainbikovém světě. 

V září roku 1977 se také koná první zaznamenaný závod v cross-country, který byl 

tehdy nazýván endurem. Závod se konal v Marin County ve Fairfaxu a jeho závěrečná část 

kopírovala trať Repacku. Promotérem prvního cross-country závodu byl závodník Alan 

Bonds, který se také stal jeho vítězem. V historii Repackuje tento závod označený jako sjezd 

číslo 13. Účastníkům byl měřen čas sjezdu s letmým startem. Závodu se tehdy účastnili 

všichni známí závodníci, jako například Gary Fisher, Charlie Keily, Joe Breeze a další (viz 

obr. 4). 

Obr. 4 - Jezdci z Marin County před startem prvního XC závodu, rok 1977 - šestý 

zprava je Charlie Keily, pátý zprava Gary Fisher a po jeho levici Joe Breeze, úplně 

vlevo jediná žena Wende Craggová 
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4.2.2 Založení společnosti MountainBikes 

Obr. 5 - Logo Kellyho a 

Fisherovy společnosti, 

která dala jméno terénní 

cyklistice 

MountainBikes 

Psal se leden 1979, když dva závodníci Joe Breeze a Otis Guy navštívili stavitele 

svého tandemu Toma Ritcheyho, který bydlel 60 kilometrů od Marin County. Vzali s sebou 

na ukázku kolo, které vyrobil právě Joe Breeze (Breezer). Ritchey, tehdy teprve 

jednadvacetiletý, měl v okolí pověst nejlepšího stavitele rámů. Bicyklem Joa Breezeho byl 

nadšený. Jako zkušený cyklista ocenil možnosti pohybu kola v náročném terénu. Důležité ale 

bylo, že zatímco Joe Breeze stavěl kola pro zábavu a stavba jednoho kola mu zabrala několik 

týdnů, Ritchey dokázal bez problémů svařit rám během jediného odpoledne. Byl to ale teprve 

Gary Fisher, kdo intuitivně vycítil, že Ritchey bude tím pravým mužem pro realizaci jeho 

myšlenek. Požádal ho proto, aby mu postavil rám. Ritchey nakonec vyrobil tři. Jeden pro 

sebe, druhý pro Fishera a třetí na prodej. A zde je třeba hledat kořeny byznysu horských kol. 

Ritchey sice uměl stavět dobré a kvalitní rámy, ale netroufal si je nabízet k prodeji. 

V tom byl schopný (a je schopný dodnes) zase Gary Fisher. Později, v září téhož roku, 

Ritchey postavil dalších devět rámů. Jenomže v okolí Palo Alto, kde žil, nemohl najít 

dostatečný odbyt. Opět se tedy obrátil na Fishera, aby je zkusil prodat v Marin County, kde se 

jízda na terénních kolech pomalu začínala stávat běžnou sportovní činností. 

Příběh první mountainbikové společnosti má cosi společného s tradičním pojetí 

amerického snu. Gary Fisher a Charlie Keily spolu založili bankovní účet firmy, kterou 

nazvali jednoduše MountainBikes. Jméno pro legendu bylo na světě a stalo se pojmem 

univerzálním a známém po celém světě. Zajímavé je, že tehdy, vlivem špatného právníka, 

nezaregistrovali název MountainBikes jako ochrannou známku. Bylo to koncem roku 1979, 

když Gary Fisher poprvé použil pojmu mountain bike, neboli horské kolo, jako pojmenování 

pro jeden z modelů. Později tak nazvali i celou svoji firmu. Fisher tehdy určitě netušil, že se 

z tohoto pojmu stane pojmenování pro celé hnutí terénní cyklistiky. Přitom je to označení 
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spíše zavádějící, neboť MTB není kolo pouze do hor. Mnohem přesnější by byl dnes již málo 

užívaný termín ATB (neboli All Terrain Bike- kolo do každého terénu) či francouzský VTT 

(Vélo Tout Terrain). 

Malá firma sídlící v garáži v kalifornském San Anselmu prosperovala až do roku 

1982, kdy se její odbyt kol stavěných na zakázku dramaticky snížil nástupem sériově 

vyráběných modelů koL Později, v roce 1984 se Kelly s Fisherem rozešli a společnost se 

přejmenovala na Gary Fisher Mountainbikes. V roce 1993 by už značka nebyla jako 

samostatný subjekt konkurenceschopná, a tak byla pohlcena americkým koncernem Trek. 

V roce 1979 však byla značka MountainBikes jedinou obchodní společností, která 

nabízela horská kola. Společnost zkompletovala a prodala 160 strojů s průměrnou cenou 1400 

dolarů, což byla na tehdejší dobu vcelku vysoká částka. I kdyby značka dnes již neexistovala, 

svůj díl na rozvoji MTB zcela jistě má - vždyť mu dala jméno. 

4.2.3 Fat Tire Flyer- První časopis o horské cyklistice 

Obr. 6 - Logo prvního MTB časopisu 

"Fat Tire Flyer" - autorem je David 

Ros s 

Se zrodem nového sportovního hnutí bylo jasné, že dříve nebo později vznikne i 

specializovaná literatura, vlastní časopis, který se bude podrobněji věnovat a informovat o 

horské cyklistice. A tak se jednoho dne zrodil Fat Tire Flyer, neboli v překladu "Časopis letců 

na tlustých pneumatikách." 

Premiérové číslo MTB časopisu vyšlo v primitivní podobě (zejména díky nízkým 

nákladům na vydávání časopisu) v srpnu roku 1980 zásluhou Charlese Kellyho. Jako každé 

první číslo ho však provázelo i spousta chyb. Dobře známé je i logo časopisu, které bylo 

vytvořeno Davidem Rossem (viz obr. 6). 

Nápad na vznik časopisu vzešel na schůzce, která se konala v domě Wende Craggové. 

A zde padla první myšlenka na první ryze bikerské periodikum. Jenomže pravým cílem 

schůzky nebylo vydávání časopisu. Prvotní ideou bylo vytvoření klubu cyklistů, kteří jezdili 

na zvláštních, upravených kolech- clunkerech (viz kap. 5.1). Zatímco setkání klubu již nikdy 

neproběhlo, časopis vycházel po celých sedm let. Kelly si velice dobře uvědomoval, že nové 
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cyklistické hnutí bude potřebovat informační kanál, který zároveň bude plnit funkci 

organizátora a sjednocovatele. Jedním (a přiznejme si, že hlavním) z důvodů založení 

časopisu byla inzerce kol Keilyho a Fisherovy společnosti MountainBikes. Keily vydával Fat 

Tire flyer společně s Denise Caramagnovou jako nevýdělečné a nezávislé periodikum až do 

roku 1987. Denise Caramagnová byla jedna z prvních žen účastnících se vyjížděk na 

prehistorických kolech. Sama také vymyslela název pro tento časopis. 

Fat Tire Flyer byl až do roku 1985 jediný časopis, který se zabýval výhradně horskou 

cyldistikou. Stále se zvyšujícím požadavkům na kvalitu zpracování i sílící konkurenci již 

zavedených či zcela nových specializovaných cyklistických médií však nemohl odolat. Byl to 

jeden z posledních fragmentů průkopnické doby horské cyklistiky. 

4.3 Osobnosti - průkopníci mountainbikingu 

Při mapování okruhu nejdůležitějších osobností, které měly největší podíl na vzniku 

fenoménu horského kola, musíme zmínit několik lidí. Ať už se jednalo o závodníky, 

konstruktéry či ryzí nadšence pro novou věc. Nezřídka ty největší osobnosti splňovaly 

všechna tato kritéria dohromady. Totiž nadšeně závodily na svých vlastnoručně vyrobených a 

upravených kolech. Ale proč jsou právě proto "otcové" horského kola? Vždyť, jak oni sami 

říkají, rozhodně nebyli uprostřed 70. let jediní, kdo se spouštěli z kopců v Marin County, a to 

na upravených kolech zjednodušujících jízdu v terénu. Je velice pravděpodobné, že stejné 

zábavě někdo holdoval i v jiných částech světa. Přínos těchto lidí tkví právě v tom, že se 

opřeli do dějin a hnutí horského kola natolik, že se již nezastavilo a nadále se rozvíjelo. Zde 

je jen hrstka těch, kteří významnou měrou přispěli k rozvoji terénní cyklistiky. 

4.3 .1 Charles Keily 

Charles Keily (1945) byl v počátcích vzniku disciplíny u všech podstatných událostí. 

Založil Velo Club Tamalpais, byl organizátorem Repacku, atd. Také je autorem vůbec první 

odborné knihy týkající se horských kol a je spoluzakladatel první sportovní MTB organizace 

NORBA, kde působil jako šéf její komise. Proto není překvapením, že byl jako jeden 

z prvních jmenován do Mountainbikové síně slávy, a to hned po jejím založení v roce 1988 

v Crested Butte. 

Keily vyrůstal ve společenství hippies ve čtvrti High Ashbury v San Francisku, ale 

spolu s Gary Fisherem se začátkem 70. let odstěhoval do klidnějšího Fairfaxu asi třicet 

kilometrů severně od Fríska. Keily chtěl mít blíž k přírodě, aby mohl jezdit a závodit na kole. 
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Na živobytí si vydělával jako "bedňák" doprovázející v Kalifornii populární rockovou kapelu 

ons ofChamplin, které se staral o aparaturu během jejího turné. 

Keily byl prvním vlastníkem skutečně horského kola, tzv. Breezeru (viz kapitola 5.2). 

Bylo to z toho důvodu, že se nechtěl spokojit s upravovanými a přestavovanými těžkými 

cruisery. Ty navíc velmi často praskaly, nevydržely ostré terénní nasazení, a tak nebylo 

výjimkou, že je musel měnit i třikrát během roku. A to byl právě okamžik k postavení ryze 

bikového rámu, který odolá určenému zatížení. 

Charles Keily vnesl do mountainbikingu prvky ze skateboardingu, proto je vidět na 

dobových obrázcích s chrániči kolen a loktů, v pracovních ochranných rukavicích, pohorkách 

a džínsech (viz obr. 7). Výjimkou v té době nebylo i například nošení ochranných brýlí, 

používaných spíše v dílně, takové nosil 

napďldad Bob Burrowes. Bylo to jednoduše 

z toho důvodu, že pády byly běžnou 

součástí dobrodružného sjíždění kopců 

v okolí Marin County. 

Na rozdíl od Toma Ritcheye nebo 

Garyho Fishera dnes Kellyho nepotkáte na 

světových výstavách. Nestal se takovou 

mediální ikonou, zůstal věrný svým 

ideálům. Je tak v dnešní době zcela mimo 

mountainbikové dění, hraje v kapele a živí 

se jako stěhovák pian. Sám však říká, že je 

šťastný, že byl kdysi ve správný čas na 

správném místě. 

Obr. 7- Charles Keily "v akci"- obalený 

chrániči na trati legendárního Repacku 

4.3 .2 Gary Fisher 

Pro někoho nesmrtelná biková ikona, guru a otec horského kola. Pro někoho zase 

člověk, který se sice přičinil o rozvoj MTB, ale spíše ze stránky marketingové. V každém 

případě je Gary Fisher (1951) bezpochyby nejslavnější a nejznámější persónou historie MTB, 

všeobecně uznávanou a známou. 
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Fisher začal se závodní silniční a dráhovou cyklistikou už v roce 1963 ve svých 

dvanácti letech. Brzy také objevil kouzlo cyklokrosu, v němž zapustila kořeny jeho vášeň pro 

jízdu v terénu. Fisher byl sice velmi úspěšným závodníkem, ale v žádném případě nehodlal 

slevovat ze svých volnomyšlenkářských zásad. Dospíval v květinové éře hippies komunity 

z Haight Ashbury v San Francisku a nechal si narůst dlouhé vlasy. Právě kvůli nim mu byl 

v roce 1968 vysloven zákaz startu ve všech cyklistických soutěžích. Bujná kštice trčící ze 

siLniční páskové helmy byla na konzervativní cyklistické funkcionáře příliš. Svůj boj za 

svobodu názoru a vzhledu však vyhrál a po čtyřleté odmlce se mohl na závodní tratě vrátit, 

když bylo nesmyslné pravidlo o dlouhých vlasech zrušeno. 

Ve čtyřiadvaceti dokončoval náročné etapové závody a zároveň začal přestavovat svá 

stará kola Schwinn Excelsior. I když byl silničář, nevadilo mu, že vážily přes dvacet 

kilogramů. Byl to právě Gary Fisher, který prosadil používání řazení palcem na řidítkách, 

silné bubnové brzdy, rychloupínací systém na sedlovky pro snadnější manipulaci 

s nastavením posezu při výjezdech a sjezdech či trojpřevodník s delšími rameny klik. V roce 

1976 stále závodil na špičkové úrovni a zároveň se stal pravidelným přispěvovatelem do 

časopisu Bicycling na poli testování kol. Pomáhal také spoluorganizovat slovutný závod 

Repack. K Fisherovým nápadům a inovacím též můžeme zařadit unicrown vidlici, oversize 

trubky (o velkém průměru) či revoluční geometrii Genesis na kolech své značky. V poslední 

době to jsou zejména experimenty v podobě 29palcových kol na horských kolech, jejichž 

použití argumentuje především snazším průchodem kola v terénu. 

Především však sehrál rozhodující úlohu při šíření myšlenky mountainbikingu 

v Evropě. V roce 1983 odjel do Francie propagovat horské kolo při sjezdování v alpském 

středisku La Plagne. Krátce poté založil i jeden z prvních 

profesionálních závodních týmů, který ve své době neměl 

konkurenci. Za něj závodili takové hvězdy, jako Joe 

Murray, Sara Ballantyneová a Mike Kloser. 

V devadesátých letech pak jeho značka spojila své jméno 

s fenomenální Paolou Pezzovou, v barvách jeho týmu 

dokonce triumfoval na mistrovství světa MTB 1999 dánský 

závodník Michael Rasmussen, smutná to postava silniční 

Tour de France 2007. 

Obr. 8 - Gary Fisher v současnosti- jeho extravagantní 

vizáž je nezaměnitelná 
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I přes mnoho svých marketingových aktivit Gary Fisher nacházel a stále nachází 

dostatek času na vlastní ježdění na kole a udržuje si výbornou fyzickou kondici. Sám 

pFiznává, že ročně najede okolo 10 000 kilometrů. Roku 1997 se dokonce stal veteránským 

rrůstrem USA v cross-country. Všude tam, kde se dodnes objeví, je středem zájmu, a to nejen 

kvůli svému výstřednímu stylu v oblékání. Navždy zůstal "hipíkem" a bikerem, ovšem 

označovat jej za jediného otce horského kola by bylo vůči ostatním osobnostem nefér, což 

uznává i sám Gary Fisher. 

4.3.3 Joe Breeze 

Další z průkopníků horského kola bydlel na začátku sedmdesátých let v malém 

městečku Mill Valley jen kousek od Fairfaxu. Už jako osmnáctiletý podnikl Joe Breeze 

(1953) na kole cestu do Evropy, kde byl mimo jiné inspirován dopravním využitím bicyklu 

v Holandsku. O dva roky později si pořídil starý bicykl Schwinn, základ pro svůj budoucí 

clunker (kap. 5.1), za celých pět dolarů. Byl to Breeze, který jako první sjel na svém kole 

z hory Mount Tamalpais a pochlubil se tím ostatním členům Velo Clubu Tamalpais. Brzy ho 

pak následovali další. 

Joe zpočátku stavěl silniční rámy, ale v roce 1977 se pustil do výroby terénních kol. 

Svoje myšlenky a zkušenosti při výrobě a sváření si však nenechával pro sebe. Řemeslu se u 

něj vyučili i další průkopníci MTB, například Otis Guy, Steve Potts a Scot Nicol. Breeze se 

zasadil o zanesení základního požadavku na vyloučení cizí technické pomoci do pravidel, což 

deklarovalo elementární princip závodního mountainbikingu a odlišovalo ho od silnice a 

cyklokrosu. O několik let později sám pátral po kořenech mountainbikingu a výraznou měrou 

přispěl k objevení praotců horské cyklistiky z Cupertina (kap. 4.1.1.3) a jezdců z V élo-Cross 

Clubu de Paris (kap. 4.1.2.1). U Joa Breezeho jistě také nepřekvapí, že byl v roce 1988 

zařazen do mountainbikové síně slávy mezi prvními deseti osobnostmi. 

Kola značky Breezer nikdy nevstoupila do vod světového byznysu, tak jako firmy jeho 

kolegů. Joe Breeze si na začátku tisíciletí našel zcela nový cyklistický směr. Přestal nabízet 

své high-endové malosériové Breezery a začal se soustředit na propagaci kola jako 

dopravního a rekreačního prostředku. Jedná se zejména o městská a trekkingová kola. Po 

čtvrtstoletí se tak opět rozhodl pozměnit svět dvou kol a jít jiným směrem. 
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4.3.4 Tom Ritchey 

Rodákovi z Redwood City (ročník 1958) se povedla nevídaná věc. Nejenže přenesl 

své konstrukční nápady do výroby a na pulty cykloprodejen, ale jako jeden z mála průkopníků 

přežil i proces ekonomické globalizace. Prakticky na každém dnes dodávaném sportovním 

horském kole najdete nějakou součástku s logem jeho firmy Ritchey. 

Ritchey začínal jako silniční závodník na špičkové národní rovni, už jako šestnáctiletý 

reprezentoval USA na juniorském MS v časovce družstev. Již v patnácti letech postavil svůj 

první rám a na svých vlastních kolech vyhrával i místní závody. Účastnil se i sjezdového 

závodu Repack, ale svoji parketu našel až na poli konstruování kol, kde se ukázal jako 

mimořádně nadaný řemeslník. Ročně dokázal svépomocí svařit 500 rámů a všechny je do 

jednoho prodal, i když s přispěním jiných (zejména Garyho Fishera). 

V průkopnických dobách MTB nebyly k dispozici žádné speciální komponenty pro 

horská kola. Zde měl Ritchey otevřené pole pro své nápady a invence. Postupně se tak ze 

stavitele rámů stále více stával návrhářem jednotlivých dílů a komponentů, např. pneumatik, 

představců, řidítek, atd. Založil také legendární závodní tým s Thomasem Frischknechtem a 

Henrikem Djemisem. Jako ostatní průkopníci mountainbikingu byl i Tom Ritchey zařazen 

v roce 1988 do Mountainbikové síně slávy v Coloradu. 

Tom Ritchey však především zůstal nadšeným cyklistou, i když sám tvrdí, že jeho 

srdce patří cyklistice silniční. Za posledních dvacet let nenajel na kole méně než 16 tisíc 

kilometrů, při kterých zároveň testuje a vymýšlí nové 

výrobky. V poslední době je známý i projektem 

Rwanda, který si klade za cíl dodat bytelná a pevná kola 

do této oblasti (rozvojové země), aby zdejším 

obyvatelům usnadnila náročnou práci na polích. Tom 

Ritchey se zkrátka po celou dobu existence 

mountainbikingu drží v jeho první linii. 

Obr. 9 - Tom Ritchey 
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4.3.5 Mike Sinyard 

Obr. 10- Mike Sinyard 

Zakladatel a prezident světoznámé bikové 

společnosti Specialized nepatří mezi tzv. otce horského 

kola (i když například startoval i v historicky 

posledním závodě Repack). Je však prvním, kdo 

dokázal posunout mountainbiking na úroveň 

standardního byznysu. I proto byl Mike Sinyard v roce 

1988 uveden do Mountainbikové síně slávy 

v coloradském Crested Butte mezi prvními deseti 

osobnostmi. 

V roce 197 4 se tehdy čtyřiadvacetiletý Sin yard 

rozhodl cestovat na Apeninský poloostrov. Prodal tedy své auto a vyrazil- jak jinak než na 

kole. Procestoval celou Evropu avšak až v Itálii se na něj usmálo štěstí a potkal ženu, která se 

přátelila s výrobcem rámů Cino Cinellim. Domluvil si s ním schůzku a přesvědčil ho, aby 

mohl jeho výrobky dovážet do Ameriky. A tak po návratu domů Sinyard založil firmu 

s názvem Specialized, která se brzy stala pojmem a dnes je symbolem jedné 

z nejprogresivnějších cyklistických společností. 

Od roku 1974 tedy začal Sinyard nabízet italské zboží a výrobky. Netrvalo to však 

dlouho a o dva roky později přišel na trh s vlastními výrobky. Později byl i u uvedení prvního 

sériového horského kola na trh (viz kapitola 5.3 Specialized Stumpjumper). 

Miku Sinyardovi se podařilo z kdysi importérské firmy jednoho muže vytvořit 

cyklistické impérium, která má stále v mountainbikové evoluci silné slovo. Co do image 

značky stojí Specialized na absolutním vrcholu. Svůj podíl na tom jistě má i Sinyardovo 

nadšení pro závodní scénu, neboť firma Specialized vytvořila v roce 1983 první profesionální 

mountainbikový tým. 

4.3.6 Ostatní osobnosti 

Při mapování osobností, které nejvíce ovlivnili MTB v jeho počátcích, nesmíme 

zapomenout ani na ty ostatní, zbývající. Mountainbiking zcela jistě netvoří pouze Gary Fisher 

a spol., ale v samotných počátcích se po svazích proháněli i další jezdci úzce spjati s vývojem 
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horského kola. O vývoj se zajímali zase další, kteří konstruovali první rámy či komponenty 

(více v kapitole 5.6). 

Při mapování těchto osobností je třeba zmínit například Wende Craggovou. Ta byla 

jaki:> vůbec první žena uvedena do Mountainbikové síně slávy, a to v roce 1989. Wende 

Craggová patřila do okruhu jezdců z Marin County a účastnila se řady pořádaných závodů, 

např. Repacku či prvního XC závodu ve Fairfaxu. Dodnes sama vlastní i dva exempláře 

slavného kola Breezer, která jsou jejími nejoblíbenějšími koly a stále na nich jezdí. Je i 

majitelkou velkého množství materiálů a fotek, z nichž mnohé jsou k vidění v Muzeu 

Mountainbikové síně slávy v Crested Butte. 

Dalším, koho je jistě třeba zmínit, je Otis Guy. Ten začal jezdit v roce 1974 se svým 

kamarádem ze silničních závodů Charlie Kellym. On sám za svůj největší úspěch v bikové 

kariéře považuje to, že se mohl účastnit věhlasného Repacku, kde je držitelem třetího 

nejlepšího času v jeho historii. Zúčastnil se i prvního amerického šampionátu v roce 1983 i 

prvního oficiálního Mistrovství světa na horských kolech. V roce 1983 pak začal podnikat, 

jak jinak než v oblasti horských kol. Založil firmu Otis Guy Cycles, která vyrábí rámy na 

kola. Jeho firma se také stala vůbec prvním sponzorem mountainbikového týmu, který 

používal celoodpružené rámy na svá kola. Do Mountainbikové síně slávy byl Otis Guy 

uveden v roce 1993. 

Málokdo si dnes vzpomene na jméno Craig Mitchell. Tento nadšenec a konstruktér 

vyráběl ocelové rámy z chrommolybdenu již v roce 1976. Garymu Fisherovi přinesl nákres 

první "unicrown" vidlice (vidlice se spojenou korunkou), a také namontoval na své kolo první 

U~brzdu. Bohužel trpkostí ze svých neuskutečněných nebo odcizených nápadů páchá na konci 

devadesátých let sebevraždu. Na dnešní podobě 

horského kola má však jistě i on svůj podíl. 

Osobností provázející začátky terénní disciplíny 

je prostě mnoho. Někteří je ovlivnili hodně, jiní méně a 

někteří ovlivňují dění ve světě tlustých pneumatik ve 

větší či menší míře dodnes. Uvedený výčet osobností 

proto zohledňuje a zmiňuje ty, které se na vývoji MTB 

podíleli dílem největším. 

Obr. ll - Jedna z prvních "bikerek" Wende 

Craggová při vyjížd'ce na svém Breezeru 
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5 Vývoj horského kola 

Tak jako se postupně vyvíjí každý sport, vyvíjela se i horská cyklistika. Vývoj se 

samozřejmě týkal disciplín, jejich pravidel či tréninkových procesů a systémů. Zdaleka 

nejprogresivnější byl však vývoj technologií ve světě tlustých plášťů. 

Postupem času se měnila geometrie rámů a začaly se používat i další materiály pro 

jejich výrobu. Stejně jako v pravěkém období rozlišujeme dobu bronzovou, železnou či 

kamennou, tak i období ve vývoji materiálů na výrobu cyklistických rámů a komponentů 

můžeme rozdělit na dobu ocelovou, hliníkovou a karbonovou. Zatímco ocel v dřívějších 

dobách patřila mezi hojně využívaný materiál, dnes se používá spíše pro účely malosériové 

výroby. Důvodem pro využití oceli v horském průmyslu byly zcela prozaické. Snadno 

zpracovatelný materiál, dobře svařitelný, ale přece jen příliš těžký. Proto ho o několik let 

později vystřídaly slitiny hliníku. Ty jsou pro výrobu zcela ideální, protože umožňují použití 

velkých průměrů trubek při nízké hmotnosti. Jednoduše řečeno- vysoká pevnost a tuhost při 

dosažení nízké hmotnosti. Posledním velice módním materiálem je karbon. Tedy kompozit, 

který se do bikového průmyslu dostal z letectví. Ten umožnil naproti hliníku účelné tlumení 

rázů a vibrací. Prudkým vývojem tak ruku v ruce s materiály procházejí i technologie jejich 

zpracování. Tento progres se dá očekávat i v letech následujících. 

Staré stroje, na kterých kdysi jezdili Gary Fisher a spol., tak dnes vyvolávají spíše 

úsměv. Obrovské změny způsobilo hlavně odpružení, do té doby používané zejména 

v motocyklovém průmyslu. Tento jev je nejvíce patrný ve sjezdových a freeridových 

závodech. 

Mountainbiking během své krátké existence zažil obrovský technologický pokrok. Je 

užitečné vědět a připomenout si, z jakých kol vlastně horská kola vznikla, jak vypadala ve 

svých počátcích. Zmínit nejdůležitější okamžiky, výrobky, komponenty a zapomenout 

nesmíme ani na osobnosti, díky kterým se horské kolo dočkalo dnešní podoby. 
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S.l Clunkers- předchůdci horského kola 

Obr. 12- Clunker, na kterém Otis Guy absolvoval Repack- předchůdce dnešních MTB 

Když v sedmdesátých letech jezdci přemýšleli, které kolo by nejlépe posloužilo 

k účelům jízdy v terénu, nabízelo se několik variant. Jenomže silniční a cyklokrosová kola 

byla k jakékoliv přestavbě nevhodná, a tak přišla vhod stará a nepoužívaná kola, tzv. cruisery. 

V San Francisku jim říkali "clunkers" nebo také junkers, thrashmobiles a bombers. 

V San Diegu zase "ballon tires" nebo "fat tires", ale jednalo se prakticky o ta samá kola. 

Rezavé cruisery předválečné výroby, které posloužily k prvním pokusům objevení přírody na 

bicyklu. Clunkery dostaly svůj název podle specifických zvuků rachotícího kola vydávaných 

při sjezdech na štěrkových cestách v okolí Fairfaxu. Výraz se poté stal univerzálním ve slangu 

kalifornských jezdců. Velkorozměrové pneumatiky, symbol předchůdce horského kola, byl 

pozůstatkem originálních cruiserů třicátých let (vyráběné mezi lety 1933 až 1941), což byl 

geniální počin německého emigranta lgnaze Schwinna. Později se ještě mnohem více rozšířilo 

pojmenování "fat tires" neboli tlusté pláště . To zůstalo symbolem a poznávacím prvkem 

horských kol až do dnešních dob. 

5.2 Breezer- první horské kolo 

V září roku 1977 postavil Joe Breeze v Mill Valley svůj první prototypový rám 

označený JBX1. Věrně kopíroval geometrii starých bicyklů Schwinn, ale byl již svařen 

z lehkých chrommolybdenových trubek. Tato slitina oceli byla do té doby používána pouze 

při stavbě kol silničních. Kvůli obavám zajistit rámu dostatečnou pevnost, navařil na rám 

masivní výztuhu táhnoucí se od hlavové trubky až po zadní vidlici (viz obr. 13). Výztuhy též 
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navařil i u přední vidlice. Kolo pak sice vážilo na dnešní dobu jen těžko uvěřitelných 16 

kilogramů, ale pořád to bylo o 5 kilogramů méně, než nejlehčí cruisery. Každé z deseti kol, 

které tehdy Breeze během dlouhých devíti měsíců postavil, bylo unikátem. 

Kolo bylo vybavené šestadvacetipalcovými plášti Schwinn šíře 2,125" a dalšími 

dobovými kvalitními díly, jako například ocelovými ráfky Schwinn S2 nebo náboji značky 

Phil Woods, případně Durham. Cantileverové brzdy byly ovládány masivními 

motocyklovými pákami značky Magura, stejné značky byly i řidítka, použité rovněž 

z motocyklového stroje. Řadicí páčka značky SunTour byla původně určená pro levná 

pětirychlostní cestovní kola a pasovala pouze na pravou ruku. Vidlice byla ze speciální série 

šestadvacetipalcových bikrosových kol. Kolo bylo dodáváno s hustilkou, bidonem, náhradní 

duší a lepením. Každé kolo si Breeze cenil na 750 dolarů (daň za malosériovou výrobu), což 

se zdálo i Garymu Fisherovi příliš, a tak zůstal nadále věrný svému Schwinnu Excelsior, který 

si pak vybavil neuvěřitelnými patnácti rychlostními stupni. 

Od té doby se pro tato moderní kola určené do terénu přestal používat název clunkers, 

začalo se jim říkat Brezery. Deset Breezerových kol má dnes různé majitele, pokud ještě 

všechna existují. Tři originály můžeme spatřit v muzejních expozicích. První je v muzeu 

v Oaklandu, druhý v mountainbikové Síni slávy (Mountainbike hall of fame) v kalifornském 

Crested Butte a model s výrobním číslem devět je vystaven v muzeu firmy Shimano 

v japonském Sakai na předměstí Ósaky. Dva Breezery vlastní i Wende Craggová. Breezer 

bylo první regulérně postavené horské kolo v historii MTB. 

Obr. 13 - Breezer, první horské kolo na světě - na snímku je dobře patrná zpevňující 

výztuha linoucí se napříč celým rámem 
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5.3 Specialized Stumpjumper 

Už když se na světě objevila první horská kola, bylo jasné, že dříve nebo později se 

rozjede jejich sériová výroba. Důvod byl jasný. Do té doby malosériově vyráběné kusy byly 

příliš drahé a spousta lidí si je tak nemohla dovolit. To bránilo většímu rozšíření horských kol 

mezi širokou veřejnost. A tak se jednoho dne nadšenec a obchodník Mike Syniard (kap. 4.3.5) 

rozhodl, že to změní. Během několika let se mu pak podařilo vytvořit fungující společnost 

5 velkými zisky. To vše díky úspěšnosti jednoho modelu - Specialized Stumpjumper. 

Na veletrhu v Long Beach v září 1981 prezentovala firma Specialized model 

Stumpjumper. Byla to první sériová horská kola za přijatelnou cenu pod tisíc dolarů, přesně 

za 750 dolarů. Cena samotného rámu pak byla 395 dolarů. Jen pro představu - zatímco 

malosérioví výrobci prodávali kola v ceně okolo 1320 dolarů, Stumpjumper ses prodával o 

520 dolarů méně. Nic tak už nebránilo opravdu masovému rozvoji horských kol. 

V následujících dvou letech se ho prodaly tisíce kusů. Historie úspěchu prvního 

Stumpjumperu je příznačná pro další vývoj v obchodní branži veloprůmyslu. Majitel firmy 

Specialized Mike Sinyard si objednal tři horská kola Ritchey různých velikostí a odeslal je do 

J~ponska jako vzor pro sériovou výrobu. Výbava kola byla shodná s tehdejšími špičkovými 

zakázkovými modely (řazení SunTour Mighty, kliky TA, cantileverové brzdy Mafac, pedály 

KKT), ale za mnohem nižší cenu. Kompletní horské kolo Specialized Stumpjumper se 

prodávalo za polovinu toho, co stálo na objednávku vyrobené horské kolo od Toma 

Ritcheyho. Zajímavostí je fakt, že konkrétní osazení se poměrně často lišilo od katalogového, 

protože některé díly nebyly dočasně k dispozici. Zájem o bicykly byl však tak vysoký, že to 

zákazníkům vůbec nevadilo. U několika kol tak byly k vidění bikrosové pedály a představce, 

motocyklové brzdové páky Tommaselli Racer apod. Směsice komponentů byla z různých 

zemí- Francie, Itálie, Japonska a Švýcarska. Rám kola byl designován konstruktérem Timem 

Neenanem z Lighthouse Bikes v Santa Cruz. Kolo vážilo 29 liber, což představuje přibližně 

13 kilogramů. Velmi slušná hmotnost na tehdejší dobu a použité materiály. 

Specialized Stumpjumper, jehož název v překladu znamená "skokan přes pařezy", se 

nesmazatelně zapsal do historie MTB. Model, který firma vyrábí se stejným jménem, ale 

samozřejmě s technologickými inovacemi déle než 25 let. To je ve světě MTB vskutku 

unikátní počin. Stumpjumper patří mezi legendární modely horských kol. Jednoznačnou 

odpovědí na vzrůstající zájem o horská kola byl potom fakt, že v roce 1988 obchodníci 

v amerických cyklistických obchodech prodali vůbec poprvé v historii více kol horských než 

silničních. MTB revoluce byla úspěšně dokonána. 
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5.4 Shimano 

Důvod, proč uvést japonskou firmu do mé práce je zcela jasný. Firma Shimano již od 

samých počátků své existence diktovala tempo ve vývoji cyklistických komponentů. 

Zpočátku zejména v silniční cyklistice. To se změnilo po roce 1982, když vedení firmy 

zkusilo zariskovat a uvedlo na trh první sadu komponentů určenou pouze pro horská kola. Na 

tehdejší dobu zcela určitě odvážný počin, který se však firmě mnohonásobně vyplatil. Vždyť 

sbimano dnes ovládá většinu světové produkce komponentů pro horská kola. Nejen odvážné 

činy na poli trhu však dělají Shimano bezkonkurenčně nejúspěšnější značkou. Po celá léta to 

byly hlavně technologické invence a nápady, která ze Shimana udělaly značku s obrovským 

věhlasem ve světě MTB. Originální výrobní technologie, které poté kopírovalo s větším či 

menším úspěchem mnoho dalších firem. Shimano pokaždé hbitě zareagovalo na vývoj ve 

světovém MTB, firma byla vždy schopná udržet minimálně krok s konkurencí (spíše však 

byla vždy o notný kus vpředu). Vzhledem ke své inovátorské pozici se ovšem také Shimanu 

nevyhnuty určité obchodní debakly a omyly. Mezi ně patří například projekt převodníků 

Biopace. Ty měly eliminovat mrtvý bod pedálové otáčky pomocí svého elipsovitého tvaru. 

Později se ukázalo, že tato cesta byla mylná. Stejný osud potkal i brzdy typu U-brake nebo 

řazení poháněné stlačeným vzduchem Shimano Airlines. 

Shimano zcela nepochybně patří mezi firmy, které nesmazatelnou stopou ovlivnily 

vývoj světového mountainbikingu. Zde jsou jen některé nejdůležitější okamžiky a 

komponenty, které Shimano vneslo do světa MTB. Japonská firma má v historii horských kol 

zcela nezastupitelnou a jedinečnou roli. 

5.4.1 Shimano Deore 

Fenomén horských kol začíná být brán skutečně vážně, a tak japonské Shimano 

představuje v roce 1982 vůbec první sadu určenou pro horská kola. Dostala název Deore. 

Deore proto, že stejný název měla již sada silniční a majitelé firmy tak zvolili z 

čistě pragmatického hlediska. Bylo totiž jednodušší použít již zavedený název, než žádat o 

registraci nové značky. Vznik samotného názvu Deore má však svoji vlastní historii. Když 

chtěl kdysi japonský vývojový inženýr dát nové silniční cykloturistické sadě nějaký nový a 

hezký název, přemýšlel o názvu Gold, tedy zlato. Ten byl však již zaregistrován. A tak 

zavolal francouzskému dovozci panu Bertinovi. Zeptal se ho, jak se ve francouzštině řekne 

zlato. Při samotném pojmenování ale dotyčný inženýr zkomolil francouzské "de I'Or" na 

Deore. Pojmenování pro historickou sadu tak bylo na světě. Rozhodnutí o vstupu sady na trh 
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tehdy proběhlo telefonickým čtyřhodinovým rozhovorem mezi bratry Y oshizem a Shozem 

gb:irnanovými. Yoshizo byl přesvědčený, že sada bude úspěšná a povedlo se mu 

ar-gumentačně zvítězit nad svým bratrem, který byl spíše proti. Z dnešního hlediska to tak 

možná byl nejdůležitější telefonát v historii horských kol. Nicméně v Shimanu za zlomový 

rok spíše považují rok 1986, neboť první verze Deore byla v podstatě přepracovaná 

cykloturistická sada a v roce 1986 Shimano představilo z jejich pohledu ryze 

roountainbikovou sadu- Shimano Deore XT. 

Okamžik představení sady Deore zaujímá pevné místo v historii MTB. 

Obr.14- první MTB sada Shimano Deore, rok 1982 

5.4.2 Shimano SPD 

Zatímco lyžaři své bezpečnostní vázání již dávno měli, bikeři byli o tento prvek 

ochuzeni. Do té doby používané spojení nohy s pedálem pomocí klipsny nebylo příliš 

bezpečné, a to hlavně při použití v náročném terénu. Pevné ukotvení nohy v klipsně celkem 

často způsobovalo nepříjemná zranění jezdce. Proto bylo jasné, že se jednoho dne objeví lepší 

řešení. 

A tak vedení firmy Shimano představilo v roce 1989 systém SPD neboli Shimano 

Pedalling Dynamics. Historicky první nášlapné pedály měly zarážky zapuštěné v podrážce 

tretry. Toto originální řešení umožnilo kromě pevného spojení tretry s pedálem i volnou chůzi 

a běh v terénu. Geniální systém SPD posunul jízdu na horském kole o veliký kus kupředu. 

Zpočátku zejména v závodním světě hojně využívaný systém dnes najdeme téměř na každém 
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hOrském kole. Řešení SPD je dodnes jedinečné a licenci na jeho výrobu má dnes kromě 

shimana pouze firma Ritchey. V současné době užívané napodobeniny nedosahují kvalit 

systému Shimana, která tímto technologickým prvkem změnila pojetí jízdy na horském kole. 

5.4.3 Shimano XTR 

Shimano do třetice a zase v první linii. Stejně jako před lety hbitě zareagovalo na 

rostoucí zájem o fenomén MTB, kdy světu představilo sadu Deore, tak o několik let později 

přišlo na trh s ryze závodní sadou určenou pro horská kola. 

Činí tak roku 1991 v reakci na stále rostoucí a nezadržitelný boom závodního MTB. 

Název top sady pro horská kola vznikl jednoduše. Ke jménu stávající sady Shimano XT se 

p11dalo magické písmenko R neboli Racing (závodní). Sada se od té doby stala skutečným 

pojmem ve světě tlustých plášťů a v závodním pojetí mountainbikingu. Kromě toho si sada 

připisuje další primát. Stává se totiž první sadou pro horská kola, která nabízí 8 pastorků, 

celkem tedy 24 převodových stupňů. 

Dodnes pojem XTR znamená tu nejvyšší top kvalitu a zejména v cross-country a 

maratonských soutěžích patří mezi nejužívanější zboží. Jejímu většímu rozšíření mezi širokou 

veřejnost však brání stále trochu vyšší cena, což je ale pochopitelné vzhledem k jejímu určení. 

5.5 Odpružení v MTB 

Odpružení je fenomén, který úplně změnil svět MTB. Dříve vyráběná pevná kola 

neumožňovala takové tlumení nárazů vznikajících při jízdě v horském terénu. Jeho počátky a 

pozdější cestu na výsluní však provázela trnitá cesta. Jedni byli myšlenkou nadšení, druzí byli 

ostře proti. Spousta konstruktérů ho z obav ze ztráty energie při šlapání zavrhovala. Například 

v roce 1983 pronesl konstruktér Richard Cunningham výrok, že odpružení pro horská kola je 

stupidní nápad. Veškeré odpružení, které prý biker potřebuje, je deset palců na rukou a deset 

na nohou. Počátky tedy nebyly vůbec snadné. O několik let později je ale všechno jinak a 

ukazuje se, že odpružení ovlivnilo svět horských kol nevídaným způsobem. Výrobci 

odpružení se předhánějí v technologiích a odpruženou vidlici vidíme téměř na každém kole. 

To samé můžeme říci i o odpružených rámech, které se už objevují i v cross-country 

závodech. 

Zatímco nápad na odpružení rámu se zrodil již v roce 1984 v hlavě Dana Hanebrinka, 

cesta k první odpružené vidlici trvala o něco déle, když pomineme originální nápady jezdců 

z Velo Cross Clubu de Paris (kapitola 4.1.2.1). Vývoj pružících systémů a jednotek se ale 
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stále týká především sjezdových a technických disciplín. Zde je na funkční a bezporuchové 

odpružení kladen mimořádný důraz. 

5.6 Osobnosti - konstruktéři 

Osobnosti uvedené v této kapitole mají hlavní společný znak. Větším či menším dílem 

se podílely na vývoji horského kola. Inovativními nápady a technologiemi postupně měnily 

svět MTB. To se týká zejména fenoménu, který se nazývá odpružení. Inspirací pro odpružení 

byl v samých počátcích motocyklový průmysl, a tak není divu, že se většina odborníků na 

pružící technologie rekrutovala právě z této oblasti. 

5.6.1 Keith Bontrager 

Tento americký konstruktér se narodil 18. prosince roku 1954 v severní Kalifornii. 

V počátcích své kariéry se věnoval zejména závodění na motocyklu. Kromě závodění ho však 

velmi zajímala i přestavba a úprava motocyklových strojů. Brzy tak začal vylepšovat motor i 

odpružení, a to již ve čtrnácti letech. O několik let později, ve svých čtyřiadvaceti letech, se 

po mnoha zraněních způsobenými právě jízdou na motocyklu rozhodl, že zkusí něco jiného. A 

tak Keith Bontrager definitivně přesedlal z motokrosu na cyklistiku. Tehdy také postavil svůj 

první rám, který byl určený pro silniční kolo. 

Později se rozhodl, že uskuteční svůj sen, a tak v roce 1980 založil v kalifornském 

městě Sunnyvale firmu nesoucí jeho jméno - Bontrager Cycles. Od té doby vyrobil spoustu 

cyklistických komponentů, mezi něž patří především odlehčené ráfky určené pro MTB, 

konstruoval i první vidlici z kompozitového materiálu. Hlavně se však podílel na vývoji první 

hydraulické vidlice RockShox a navrhl geometrii prvního 

karbonového rámu Kestrel. V roce 1988 sestrojil i první 

brzdy typu . V, které nahradily do té doby používané 

cantileverové. V historii MTB najdeme skutečně mnoho 

technických řešení s významnou stopou v dějinách vývoje 

horských kol, které jsou dílem Keitha Bontragera. Zejména 

jeho metody testování únavové pevnosti komponentů se 

dnes staly standardním prvkem užívaným firmami 

vyrábějící cyklistické komponenty. 

Obr. 15 - Keith Bontrager 
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Keith Bontrager nepatří mezi pravé byznysmeny, je spíše konstruktér, který 

uskutečňuje své nápady v dílně. Jeho nechuť jakkoli se angažovat v obchodním světě 

p(,}tvrzuje fakt, že se Bontrager nikdy nesnažil propagovat své produkty a technologie 

v odborných magazínech. Ovšem tímto nezávislým způsobem nemohla firma prosperovat 

donekonečna, a tak se společnost Bontrager Cycles v roce 1995 začlenila pod vlastnická 

křídla koncernu Trek Bicycle Corporation. 

Keith Bontrager se dodnes věnuje vývoji cyklistických komponentů, ale najde si čas i 

na závodění. Bontrager zcela jistě patří mezi osobnosti, které se významným způsobem 

podílely na vývoji horských kol. Svými inovacemi ve vývoji komponentů a jejich testování 

mu jistě náleží titul jedné z nejinvenčnějších osobností historie mountainbikingu. Jméno 

Bontrager je stále v dnešní době velký a uznávaný pojem v oblasti výroby cyklistických 

komponentů. 

5.6.2 Doug Bradbury 

Bradbury se narodil roku 1951 na západě Los Angeles. Jako náctiletý závodil 

v motokrosu a enduro soutěžích, kde si přivodil mnoho těžkých úrazů. O několik let později 

pak zkusil jízdu v terénu na horském kole. Zážitkem byl uchvácen, ale přesto zjistil, že na 

kole padá častěji než na motocyklovém stroji. A tak se Bradbury rozhodl, že postaví takové 

kolo, které bude skutečně fungovat a jezdci jízdu v terénu maximálně zpříjemní. V roce 1985 

se tak zrodila společnost Manitou Mountain Bikes. Zde Bradbury začal uskutečňovat své 

geniální nápady a invence. 

Zásadním je především rok 1990, kdy jako první postavil prototyp rámu 

z hliníkové slitiny Easton a představil svůj první model odpružené vidlice Manitou. Tu si od 

něj vyžádal legendární John Tomac a používal ji při závodech. V roce 1991 pak Doug 

Bradbury prodal celou svoji roční produkci vidlic na obchodní výstavě v Anaheimu. 

Následující rok pak jeho licenci na výrobu odpružených vidlic odkoupila společnost Answer 

Products. Poté se Bradbury rozhodl, že nabere nové síly a dal si s konstruktérstvím pauzu. 

V roce 2000 pak Bradbury opět spojil síly s hvězdným Johnem Tomacem, 

kterému se chýlil závěr závodní kariéry. Staly se rovnocennými partnery a začali spolu 

produkovat rámy a kola pod značkou Tomac. Ty pak sám Johny Tomac používal a 

propagoval ve svém týmu při závodních akcích. O kola byl veliký zájem a na dodání zásilky 

čekali zájemci i několik měsíců. Bradbury se nesmazatelným písmem zapsal mezi vynálezce a 

inovátory bikového odpružení. Jeho geniální nápady a počiny byly oceněny v roce 1994, kdy 
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sradbUIY vstoupil do Mountainbikové síně slávy. Dodnes je konstruktérem, který svými 

nápady ovlivňuje dění v technickém pokroku MTB. 

5.6.3 Paul Turner 

Obr. 16- Doug Bradbury se 

svým strojem před mnoha 

lety 

Paul Turner se narodil roku 1960 v Americe. Je opět známý jako jeden 

z vynálezců odpružení ve světě horských kol. Své nápady si jako mnozí jiní přinesl 

z motocyklového průmyslu. Turner totiž působil jako mechanik u továrního týmu Honda. Než 

ovšem prosadil své nápady, musel projít značně trnitou cestou přesvědčování ostatních o 

smyslu a funkčnosti odpružených technologií. 

První odpruženou vidlici Turner představuje již v roce 1987. Ta je však z důvodu 

absence brzdového oblouku takřka nepoužitelná. V roce 1988 Turner představuje prototyp 

odpružené vidlice na veletrhu v Long Beach. Postupně začal přesvědčovat výrobce kol, aby 

začali montovat vidlice na svá sériově vyráběná kola. Podařil se mu tak skutečně husarský 

kousek. Lobování za své výrobky bylo úspěšné a v dnešní době je odpružená vidlice 

montovaná na většinu sériové produkce kol. První hotová odpružená vidlice pak spatřila 

světlo světa v roce 1989. Na základě návrhu Paula Turnera jí vyrobila společnost RockShox a 

finna Dia Compe. Vidlice nesla název RockShox RS-1 a prodávala se přibližně za 350 dolarů. 

Od té doby technologie ve výrobě vidlic značně pokročily, ale Turnerův vliv na její počátky je 

nezpochybnitelný, i když firmu poději prodal. Turner dnes stále působí v byznysu horských 

kol a ovlivňuje svět odpružení díky svému novému projektu, firmě Maverick. 
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5.6.4 Ostatní osobnosti - konstruktéři 

Výše zmíněný výčet osobností samozřejmě není vyčerpávající. Tempo vývoje 

horského kola určovali i jiní. Patřil by sem zcela jistě i Tom Ritchey. O tom se ale zmiňuji 

v jiné kapitole (kapitola 4.3.4 Tom Ritchey). Zde jsou tedy osobnosti, které nelze opomenout 

při hledání historie vývoje horského kola. 

Zde je třeba zmínit Merta Lawwilla, konstruktéra narozeného v roce 1940. Tento 

bývalý vynikající motocyklista postavil terénní kolo Pro-Cruiser již v roce 1976. Ty pak začal 

nabízet v legendárním obchodu The Cove spolu s bratry Koskiovými. Lawwill se výrazně 

podílel na vývoji odpružení horských kol, podílel se i na výrobě prvních celoodpružených kol. 

Zajímavostí je, že Mert Lawwill je historicky jediná osobnost, která byla uvedena do 

motocyklové i mountainbikové síně slávy. Mert Lawwill, který dodnes pracuje pro značku 

Schwinn, je uznávaný jako velká kapacita v oblasti odpružení kol. 

Charlie Cunningham, bývalý přední závodník, má na vývoji také svůj podíl. V roce 

L978 postavil první horské kolo vyrobené z hliníkových trubek velkých průměrů (tzv. 

oversize). Cunningham také spolu s Markem Slatem a Stevem Pottsem založil společnost 

WTB neboli Wildemess Trail Bikes, která dodnes vyrábí cyklistické komponenty. Firma pak 

dlouho určovala trendy v designu pneumatik a hlavových složení. 

Dan Hanebrink, kalifornský motocyklista a letecký inženýr, je člověkem, který se 

zasloužil o rozvoj bikového odpružení. Po vzoru motocyklové kyvky postavil odpružený rám 

Shocker. Sám úspěšně závodil ve sjezdových závodech a v roce 1985 se dokonce stal prvním 

držitelem rychlostního rekordu na horském kole. Hanebrink je také prvním závodníkem 

v historii šampionátu NORBA, který získal downhillový titul na kole s předním odpružením 

vlastní konstrukce i výroby. Jeho značka dodnes vyrábí odpružené vidlice se systémem 

upside-down určené pro ty nejnáročnější podmínky. 

Další ikonou, která zasáhla do vývoje odpružení v MTB je Horst Leitner. Zcela jistě 

nepřekvapí, že i on se do světa horských kol dostal přes motokros. V roce 1980 se přestěhoval 

z rodného Rakouska do Kalifornie, kde založil motocyklovou značku A TK. Pod hlavičkou 

vlastní firmy AMP Research vytvořil v roce 1985 koncept odpruženého rámu, který však 

představil až o pět let později. Leitner vytvořil originální koncept zadního odpružení, kterému 

novináři dali jméno Horst Link. Tento systém je dodnes jedinečný a platí za obrovský pojem 

ve světě horských kol. Leitner je v dnešní době mimo dění MTB průmyslu a o návratu 

neuvažuje. 
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Jen slovem se zmíním o dalších, na které nesmíme zapomenout, především Bob Girvin 

(zakladatel společnosti KG Engineering, která již v roce 1990 představila odpružený rám), 

Robert Reisinger, zakladatel frimy Mountain Cycle a Gary Klein. Jeho firma patří mezi 

průkopníky v oblasti výroby oversize rámů. Svoji zásluhu na vývoji mají i bratři Koskiové, 

jejíchž značka stále produkuje cyklistické komponenty nebo Victor Vicente. 

To jsou osobnosti, které se velkou měrou podílely na vývoji MTB, především pak 

pružících systémů. Snažil jsem se zmínit o všech, kteří v tomto oboru něco znamenali nebo 

ještě stále znamenají a mají velký podíl na dnešní podobě horského kola. 
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6 Závodní etapa MTB 

Je nesporné, že horská cyklistika během svých počátků učinila obrovský pokrok. 

z původně okrajového sportu pro pár nadšenců se horská kola stala masovou zábavou pro 

několik milionů lidí. Po celá léta byla, je a bude masovost a oblíbenost tohoto sportu jeho 

hlavní devizou. Přesto všechno bylo jasné, že dříve nebo později se nutně musí objevit jeho 

závodní podoba. 

Horská cyklistika se postupně stává více a více respektovanou. Později ji uznávají i 

oficiální cyklistické instituce. Nejdříve unie a organizace na národních úrovních. Později se 

přidává i všemocná UCl a nakonec i Mezinárodní olympijský výbor. 

Boom závodního MTB byl zejména v jeho prvních letech obrovský. Zdálo se, že nic 

nebude bránit rozšíření sportu mezi širokou veřejnost. Závodní týmy s bohatými sponzory, 

velkoryse placení závodníci a televizní přenosy dávající novému fenoménu velký prostor. To 

se týkalo nejen cross-country, ale i sjezdu. Krásný sen ale brzy skončil. Bohatí sponzoři 

odešli, platy závodníků jsou mnohonásobně nižší, uživit se horskou cyklistikou je čím dál tím 

těžší a o televizní vysílanosti téměř nemůže být řeč. 

Bylo tedy nutné nějakým způsobem znovu obnovit zájem o horskou cyklistiku. Kromě 

cross-country, tedy jízdě na okruzích s hromadným startem, se závodilo ještě ve sjezdu a dual 

slalomu. Největší změny se týkaly právě dual slalomu. V točivé disciplíně, jejíž původ 

musíme hledat ve sjezdovém lyžování, proti sobě startovali jezdci na dvou tratích. Pro zvýšení 

atraktivnosti se však později trať na některých místech spojila v jednu a v roce 1998 vznikl 

dual. Díky náročným překážkám (velké skoky, zatáčky) nebyla o dramatické momenty nouze. 

A nejenom o ně. Ostré střety jezdců tak často doplnilo i nesportovní chování jezdců, když se 

úmyslně sráželi právě na místech, kde se trat' spojovala. Časem bylo nutné opět provést 

inovace. Roku 2002 se disciplína změnila na fourcross, tedy 4X. Znamenalo to, že v jedné 

dráze se budou setkávat najednou 4 jezdci. Disciplína se tak více začala podobat bikrosu, což 

mnoho závodníků přijalo se skutečnou nevolí. Současně se i zvyšovala měřítka a náročnost 

tratí v ostatních disciplínách. Sjezd, cross-country a fourcross jsou jedinými oficiálně 

uznanými disciplínami závodního MTB, ve kterých se koná mistrovství světa, Evropy i 

Světový pohár. Později se o duhové trikoty bojuje i v bikemaratonech. 

Nejsou to ale jen tyto disciplíny, které svět MTB poznal. Už v prvopočátcích se lidé na 

horských kolech snažili sjíždět co nejtěžší terén. To vyústilo ve vznik extrémních odnoží 
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horské cyklistiky. Závodní mountainbiking se zkrátka stále vyvijí, a to ve všech směrech. Na 

dřivější popularitu a rozmach však jen těžko někdy naváže. 

6.1 Založení první MTB asociace NORBA 

Bylo jen otázkou času, kdy do popředí vystoupí závodní aspekt horské cyklistiky. 

v průběhu veletrhu jízdních kol v New Yorku na podzim roku 1983 je oznámeno založení 

organizace NORBA (National Off-Road Bicycle Association), první oficiální instituce 

podporující mountainbiking, a to především ten v té závodní formě. 

Iniciátorem založení první organizace byl Glen Odell, který pak stál v jejím čele až do 

roku 1986, kdy se NORBA stala součástí americké cyklistické federace USA Cycling. 

Mezi zakládající členy organizace patřili samozřejmě "otcové" z Marin County -

Charlie Keily jako předseda asociace, Gary Fisher, úspěšný závodru'k a promotér vlastního 

profesionálního týmu a Joe Breeze, který vlastnoručně nakreslil první logo organizace (viz 

obr. 17). Logo pak zůstalo v nezměněné podobě celých patnáct let. Breeze se také zasadil o 

zanesení základního požadavku na vyloučení cizí technické pomoci do pravidel, což 

deklarovalo elementární princip závodního mountainbikingu a odlišovalo ho od silnice a 

cyklokrosu. 

Později, přesně mezi lety 1983 a 1984 se Gary Fisher zasloužil o znovuobnovení 

Repacku, který byl v té době první sjezdovým podnikem zařazeným do seriálu NORBA. 

V jeho posledním ročníku se ho zúčastnilo 91 jezdců a přilákal obrovský zájem médií. Tím se 

zároveň stal obětí svého vlastního úspěchu. Jakmile totiž úřady zjistily rozsah závodu a 

upozornily pořadatele, že je třeba žádat o povolení, byl to konec závodního fenoménu 

zvaného Repack. Ten už pak nikdy nebyl povolen. Jako datum úplně posledního ročníku je 

zapsán 19. květen 1984. Vítězem se stal pozdější reprezentant USA na mistrovství světa 

Jimmy Deaton. Mezi nejúspěšnější závodníky podniků konaných pod hlavičkou NORBY 

můžeme považovat Jacquie Phelanovou, která titul NORBA Championship získala třikrát 

v řadě nebo Joa Murraye, který zde ve své první sezoně vyhrál dvanáct závodů v řadě, což je 

doposud nepřekonaný rekord. 

Už v prvním roce existence sdružovala NORBA 112 členů, v dobách největšího 

rozmachu závodního MTB v polovině 90. let to bylo až 29 000 držitelů licence. Tehdy 

závodní kalendář obsahoval více než tisíc závodních podniků. Později však tento mamutí 

zájem pominul a organizace se musela vyrovnat s hlubokou mediální a finanční krizí. 

Například v roce 1995 činila celková dotace na cenách rekordních 430 000 amerických 
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dolarů. Uplynulo však osm let a NORBA National Championship Series se odehrála zcela bez 

finančních odměn. V roce 2006, nikoliv poprvé, se na území USA nekonal žádný podnik 

Světového poháru. Ačkoliv NORBA dnes již nedosahuje svého tehdejšího věhlasu, 

průkopnickou úlohu této organizace nikdo zpochybnit nemůže. 

Obr. 17 - Logo organizace vytvořené Joem 

Breezem 

6.2 Oficiální závody a soutěže v MTB 

Oficiální soutěže horských kol se konají od roku 1990, resp. 1991. Nejprve mistrovství 

světa, později se přidává i mistrovství Evropy a Světový pohár, tentokrát již s oficiálním 

statutem. Tyto soutěže se konají pod hlavičkou všemocné Mezinárodní cyklistické unie 

(UCl), respektive její komisí pro MTB disciplíny. Ta je pouze jedním z článků složité 

organizační struktury této organizace. Vždyť pouze komisí existuje celkem 17. Nutno 

samozřejmě dodat, že podstatná část organizace věnuje velkou část svého úsilí silniční 

cyklistice. Po dlouholetém vládnutí Nizozemce Heina Verbruggena (dnes viceprezident) ho 

na vedoucím postu prezidenta organizace vystřídal Pat McQuaid. Mezi členy řídícího výboru 

UCI jsou i další osobnosti z mnoha zemí, mezi nimi i český zástupce Vladimír Holeček. Ten 

je zároveň mužem číslo jedna Evropské cyklistické unie (UEC), která má na starosti pořádání 

evropských šampionátů a závodních seriálů. 

6.2.1 Grundig Cup x Světový pohár 

Spojení, které představovalo svého času pojem, v závodním světě horských kol pak 

absolutní vrchol. Setkání a konfrontace skutečně nejlepších závodníků, s nimiž se však mohli 

na start postavit i stovky dalších vyznavačů jízdy v terénu. To tehdy, pokud prošli náročným 

sítem kvalifikace. Byly to v podstatě festivaly lidí, milujících jízdu na horském kole, 

s neopakovatelnou atmosférou. Ta se bohužel, už asi nikdy nevrátí. Grundig Cup vznikl na 

evropské půdě a byl to zárodek a předchůdce dnešního Světového poháru. Starý kontinent 

tímto krokem výrazně zasáhl do vývoje závodního MTB. Jen to poukázalo na fakt, že horská 
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cyklistika už není pouze zámořskou výsadou. Angažování elektronického koncernu jako 

titulámího sponzora soutěže mělo velký význam. Grundig Cup se stal skutečně synonymem 

pro kvalitní závody. Kromě generace čistokrevných bikerů, kteří objevili svůj sport, láká 

nnanční saturace MTB závodů v Grundig Cupu také silničáře a cyklokrosaře. 

Prvním vítězem Grundig Cupu se stal v roce 1988 pro historii zcela neznámý a 

zapomenutý Belgičan Raymond Desonay, mezi ženami populární Susi Buchwieserová 

z Německa. O rok později vstupuje na scénu Mike Kloser, který se jako první ze zámořských 

hvězd vydal do Evropy a v konečném pořadí nestačí jen na Němce Volkera Krukenbauma. 

Kloser pak svoji průkopnickou roli rozvinul ještě mnohem dál a později se stal významným 

zástupcem jezdců v mezinárodní unii. 

První tři ročníky Grundig Cupu jsou ryze evropskou záležitostí. První závod mamutí 

série na americkém kontinentu se koná až v roce 1991, kdy také získává statut oficiálního 

Světového poháru (Světový pohár je uznán jako oficiální organizací UCl). Tři podniky se 

pořádají v USA, jeden v Kanadě. Zámořští závodníci soutěž zcela ovládají. Postupně 

v programu Světového poháru přibývá sjezd, který je zde do roku 1992 jen jako přidružený 

seriál závodů s názvem Super Downhill Cup. Od roku 1993 je zařazen do soutěže jako 

plnohodnotný Světový pohár. V roce 1998 se SP rozšiřuje o další novou disciplínu dual, 

předchůdce dnešního fourcrossu, který se oficiálně v seriálu jezdí od roku 2002. 

Grundig zůstal synonymem Světového poháru až do roku 1998, kdy se jako sponzor 

vytrácí a firma nakonec končí fmančním krachem. Je to také konec jakési zlaté éry závodního 

MTB. Světový pohár, který nakonec zavítal na všech pět kontinentů (postupně Evropa, 

Amerika, Austrálie, Afrika a Asie- jako poslední v japonském Arai City), od té doby marně 

hledá tak silného a spolehlivého partnera a z obchodního hlediska spíše živoří. Doba 

závodních megastájí s mnohamilionovými rozpočty a čas, kdy se dalo závoděním na horském 

kole zajistit prakticky na celý život, je dávno v nenávratnu. Podlehnout pocitu, že je možné 

vytvořit jakousi formuli jedna na horských kolech, bylo tak snadné, o to tvrdší dopad na zem 

následoval. Bylo to pomíjivé období závodní horské cyklistiky. 

6.2.2 MS a ME v MTB 

V roce 1990 se mountainbikingu dostává veliké pocty, když Mezinárodní cyklistická 

federace, přesněji její tehdejší amatérská sekce FIAC, přiznává oficiální statut mistrovství 

světa šampionátu konaného v coloradském Durangu. O první cyklistické duhové trikoty 

v cross-country se v září roku 1990 utkalo 130 závodníků a celé mistrovství tehdy sledovalo 

neskutečných 1 O 000 diváků. V závodě mužů zvítězil domácí Ned Overend a ženský závod 
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ovládla Juli Furtadová. Současně se v Durangu konal i první oficiální mistrovský závod ve 

sjezdu. Zde na nejvyšší stupně vystoupili opět domácí sjezdař Greg Herbold a v kategorii žen 

Cindy Devinová. Všechny zlaté medaile tak získali reprezentanti Ameriky. 

Od té doby se MS koná pravidelně každý rok. Později se k disciplínám přidal oficiálně 

i dual (2000), respektive od roku 2002 fourcross. Prvním oficiálním vítězem dualového 

závodu se stal po finálovém souboji s Brianem Lopesem australský bikrosař Wade Bootes. 

Po MS se o slovo hlásí i starý kontinent, a tak se v roce 1991 koná i první evropský 

šampionát vypsaný souběžně pro XC i DH ve francouzském Le Bourboule. Zajímavostí 

tohoto šampionátu bylo, že se medaile rozdělovaly nejen pro obě disciplíny zvlášť, ale 

hodnotila se i jejich kombinace, tedy medaile pro jakéhosi nejvšestrannějšího jezdce. 

V historii evropských šampionátů je pak důležitý rok 1993 a 1994, tedy konání ME ve 

švýcarském Klosters a francouzském Métabief. Tyto roky charakterizují nástup fenomenální 

francouzské sjezdařské školy a jejich závodníků. V roce 1998 pak ME hostí i první oficiální 

závod v dual slalomu (více v kapitole 7.3.3). Mistrovství Evropy se jezdí stále, avšak zdaleka 

nedosahuje takového věhlasu jako světový šampionát či závody SP. Zmatky v organizaci a 

vynechávání disciplín vedou později i k neúčasti reprezentantů mnoha zemí na evropských 

šampionátech. 

6.2.3 MTB a Olympijské Hry 

Zasedání MOV v září roku 1993 v Monte Carlu přináší překvapení. Horská kola, 

konkrétně disciplína cross-country, jsou přijata za olympijský sport pro hry 1996 v Atlantě. 

Rozhodnutí o přijetí nových sportů do programu OH se dějí většinou s vleklým časovým 

předstihem minimálně pěti let, ale obrovský "boom" a rozvoj MTB, síla amerického trhu, a 

také mocný vliv a lobbing tehdejšího prezidenta mezinárodní cyklistické federace Heina 

Verbruggenajindy váhavé členy MOV přesvědčily. Mnozí však následně upozorňují, že tato 

sportovní institucionalizace je začátkem konce horské cyklistiky jako fenoménu se svým 

svobodomyslným a nezávislým duchem. Tyto obavy se zcela nevyplňují, avšak původní 

myšlenky nadšenců z Marin County mountainbiking ve své vrcholné závodní podobě dávno 

ztratil. Krokem přijetí MTB do olympijského programu ale došlo k všeobecnému uznání a 

respektování tohoto fenoménu. 

Všeobecně horlivě očekávanou premiéru na OH v Atlantě provází zklamání z podoby 

olympijské trati. Dlouhý okruh je divácky neatraktivní a provádí tak MTB spíše "medvědí 

službu". Krutý a nesmyslný kvalifikační systém přináší sportovní tragédie už před začátkem 
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Her. Na startu chybí trojnásobný mistr světa Henrik Djernis (Dánsko reprezentují Kristensen a 

Qstergaard), ale také domácí legendy T omac a Overend. Atlanta také znamená definitivní 

konec amerického bikového mýtu, vždyť nejlepší z amerických jezdců populární "indián" 

Tinker Juarez je v cíli klasifikován až na devatenáctém místě. V extrémně horkém počasí se 

nedaří ani našim reprezentantům, kteří hodně zaostali nad očekáváními. 

Další Hry proběhly následovně v letech 2000 v Sydney a v roce 2004 v Aténách. Ty 

již nebyly žádným faux pas v ohledu na kvalitu a parametry závodní tratě. V ohledu za 

výkony našich reprezentantů však zcela určitě. Opětovné horké počasí a extrémní podmínky 

tak opět nepřinesly radost v podobě alespoň sympatického umístění. 

Zatímco přívrženci závodů cross-country svou disciplínu na OH již mají, sjezdaři na 

začlenění té své do olympijského programu neustále čekají. Pro zařazení sjezdu do programu 

Her jednoznačně hovoří snadné pokrytí závodu televizními kamerami, divácká atraktivita, 

spád a napětí. Jenomže systém zařazování disciplín závisí na celkovém počtu sportovců na 

Hrách a cyklistika tak musí dodržet určitou kvótu. Pořádání sjezdu by tak znamenalo omezení 

či úplné vyřazení jiné cyklistické disciplíny. Takto například musela silniční časovka družstev 

uvolnit místo pro cross-country v Atlantě 1996. Proto je zařazení sjezdového závodu do 

programu Her v nejbližších letech více než nereálné. 

6.3 Neoficiální závody a soutěže v MTB 

Nejen oficiálně konané soutěže jsou však známé při vzpomínce na MTB. Už 

v samotných počátcích mountainbikingu lidé zkoušeli, kam až je možné s horským kolem 

zajít, jak těžký terén na něm lze projet. Výjimkou nejsou různé druhy expedic přes kontinenty 

či vysoká pohoří. Hledají se i další výzvy, jak mezi sebou změřit síly. 

Již v roce 1988 se tak rodí šílený nápad uspořádat závod na horských kolech napříč 

Aljaškou. První ročník byl dlouhý 210 mil a zvítězili zde Mike Kloser a Sara Ballantyenová. 

V náročných podmínkách však nedokáží vždy uspět všichni účastníci a někdy se z něj stává 

spíše boj o holé přežití. Náročnosti závodu odpovídají i speciálně upravené bicykly pro tento 

účel. Nejslavnější postavou závodu zvaného Iditarod Trail Invitational (dřívější název byl 

lditabike) je její trojnásobný vítěz John Stamstad (mj. člen MTB Síně slávy). Nás může těšit, 

že je v tomto závodě zanechána i česká stopa. Při své druhé účasti zde v roce 2007 zvítězil 

český ultramaratonec a dobrodruh Jan Kopka. Ten protnul vítězně cíl19. března po celkem 23 

dnech, dvou hodinách a 42 minutách v sedle kola i mimo něj. Tentokrát však na nepoměmě 

náročnější trati o délce 1800 km. 
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Další maratonské akce a extrémní podniky na sebe nenechávají dlouho čekat. Vzniká 

plno dalších etapových závodů a akcí pro dobrodružné bikery, kteří neváhají sáhnout si na 

dno svých sil a možností. Konají se na mnoha kontinentech a zemích, známé jsou například 

italský Ironbike, australská Crocodille Trophy či rakouský Transalp Challenge. 

Nejen vytrvalci ale hledají extrémní výzvy. Svůj díl nebezpečí si chtějí prožít i sjezdaři 

a zástupci technických disciplín. V roce 1985 se tak jede první ročník legendárního Kamikaze 

Oownhillu v kalifornském lyžařském středisku Mammoth Mountains. Zde se závodníci 

utkávají sice na ne příliš technické, zato ale neskutečně rychlé trati. Rychlé šotolinové pasáže 

a prudký sklon trati dovolují dosáhnout rychlostem dosahujícím téměř stem kilometrům za 

hodinu. Rekordmanem závodu je Jimmy Deaton. 

Tím ale pořádání extrémních sjezdů neskončilo. Nápojový gigant Red Bull dostává o 

několik let později šílený nápad. Vznikají tak závody Red Bull Rampage. Ve Virginu 

v americkém Utahu se koná 22. řijna 2001 první freeridový závod. Závodníci soupeří na trati 

s převýšením 400 metrů, rozdílem však je, že na rozdíl od klasických sjezdů nejedou po 

vytyčené trati, ale cestu si volí sami. Na té pak předvádějí svůj um, který je ohodnocen 

sborem rozhodčích. Nebezpečí závodu bylo značné, a tak spolu soupeří pouze pozvaní jezdci. 

Ti musí nejprve postoupit z kvalifikace, a pak se spolu utkávají ve dvoukolovém finále. 

Vítězem prvního ročníku se stal kanadský freerider Wade Simmons. Závod se konal celkem 

čtyřikrát, ozdoben byl i českou účastí. V jeho předposledním ročníku zde český závodník 

Michal Maroši obsadil vynikající čtvrté místo. 
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6.4 Osobnosti závodního MTB 

6.4.1 Osobnosti - cross-country muži 

6.4.1 .1 Ned Overend 

Obr. 19 - Ned Overend při jednom 

z XC závodů v barvách 

Specialized 

týmu 

Mountainbikový guru, a to nejen 

v USA. Závodník narozený 20. srpna 

1955 patří mezi největší osobnosti MTB. 

I když je původem Američan, narodil se 

na Taiwanu, neboť jeho otec zde působil 

jako diplomat. Původní profesí mechanik 

aut a motocyklů pracuje bezmála dvě 

desetiletí pro značku Specialized, s jejímž jménem spojil celou svou závodní kariéru 

(přesnější by možná bylo, že s ní spojil celý svůj život). Se jménem Overend pak Specialized 

spojil mnoho svých reklamních kampaní, na nichž je tento závodník se svým typickým 

knírem a mateřským znaménkem zachycen. Jako bývalý silničář začal s MTB nezvykle pozdě 

až v necelých třiceti letech. To mu ale v žádném případě nezabránilo v získání četných 

úspěchů. 

Ned Overend je však především znám jako první vítěz oficiálního MS v Durangu 

v roce 1990. To mu bylo již pětatřicet let, tedy doba, kdy většina vrcholových sportovců 

s kariérou končí. Dále se stal čtyřnásobným vítězem národního šampionátu NORBA a 

světovým šampionem NORBA. Svoje vytrvalecké kvality dokazoval i v pozdějších letech, 

když obsadil celkové druhé místo ve Světovém poháru, a to téměř ve svých čtyřiceti letech. 

Do souboje s elitou SP se pustil Overend dokonce i ve svých padesáti letech a dokázal porážet 

o mnoho let mladší závodníky. 

Overend je také známý pod přezdívkou "Mr. Lung" neboli Pan Plíce, to díky svým 

mimořádným fyzickým schopnostem. Overend je v MTB stále obrovským pojmem a řadí se 

mezi jeho největší osobnosti. 
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6. -1.1. 2 Thomas Frischknecht 

Tento šestatřicetiletý rodák ze Švýcarska (narozen 17. února 1970) je skutečnou žijící 

legendou MTB. Je jednou z mála osobností, která může tvrdit, že v mezinárodním závodním 

MTB zažila skutečně všechno. Jako většina průkopníků v závodech cross-country i on vzešel 

z bohaté líhně cyklokrosařů. Ani s ním však definitivně neskončil a jako MTB závodník se 

stále mčastňoval cyklokrosových akcí, a to i na mezinárodní úrovni. 

Frischknecht již jako dvacetiletý absolvoval první oficiální MS v Durangu, odkud si 

odvezl stříbrnou medaili. Startoval i na prvním Světovém poháru a debutu olympijského 

závodu v Atlantě, kde byl znovu druhý. Na olympiádě v Sydney pak kvůli ztrátě bidonu 

v terénu, která zapříčinila jeho dehydrataci, musel vyklidit čelní pozici a skončil nakonec 

šestý. Později, když v cross-country přestával stačit mladším, zaměřil své snažení na 

bjkemaratonská klání. A tak se stává prvním oficiálním mistrem světa v této disciplíně. 

V roce 2005 pak titul ve stejné disciplíně zopakoval. Celkem vyhrál sedmnáct závodů 

Světového poháru, ve kterém triumfoval celkově třikrát. Úctyhodná bilance švýcarského 

závodníka. Skoro by se zdálo, že jeho osudem je prokletí druhých míst. Celkem šestkrát dojel 

druhý na mistrovství světa či olympiádě. Svůj první titul v XC dostal se zpožděním několika 

let neboť vítěz z Caims v roce 1996 Francouz Chiotti se v roce 2000 přiznal k užívání 

zakázaného preparátu EPO (tento zlozvyk se pravděpodobně naučil za svého působení 

v silniční stáji Festina). Zlatou medaili i s dresem pak Chiotti Frischknechtovi vrátil za 

přítomnosti novinářů. 

Po velkou část své kariéry byl spjatý s firmou Ritchey, od které pak nečekaně přešel 

do týmu Scott. Frischknecht přezdívaný "Frischi" se se svou sbírkou medailových umístění a 

dlouholetou závodní kariérou řadí mezi největší osobnosti závodního MTB. 

6.4.1.3 Henrik Djernis 

První mužský držitel světového mistrovského hattricku v cross-country se narodil 22. 

dubna 1968. Horská kola jakoby byla stvořena právě pro tohoto závodníka, původem 

cyklokrosaře. Dánský závodník začal závodit na horských kolech až v roce 1991. To už ale 

měl na kontě medailové úspěchy z cyklokrosových MS mezi amatéry. Spolu s Thomasem 

Frischknechtem se stal jednou z ikon závodního MTB týmu Ritchey. Právě Frischknecht ho 

do týmu s domácím prostředím přivedl. 

Stal se prvním cyklistou v historii, který během jedné sezóny oblékl dva duhové 

trikoty v různých cyklistických odvětvích, když v roce 1993 zvítězil na MS v XC a 
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cyklokrosu. Především byl však pověstný tím, že se přes celkem nevýrazné výsledky v sezóně 

dokázal dokonale připravit na světový šampionát. Zbytečně nemrhal silami v náročném 

seriálu Grundig Cupu, a pak všem na nejdůležitějším závodě sezóny ukázal záda. Třikrát po 

sobě v letech 1992 až 1994 mistrovský závod ovládl. Poprvé v kanadském Bromontu, 

podruhé ve francouzském Métabief a potřetí ve vysokohorském prostředí amerického 

střediska Vail. Opět o sobě dal vědět v roce 1997, kdy mu na mistrovství světa v Chateau d 

'Oex unikla čtvrtá zlatá medaile jen o kousek. 

Gentleman závodních tratí svoji kariéru po angažmá v týmu American Eagle nakonec 

ukončil ve svém srdečním týmu Ritchey. Svého času o jeho služby usiloval i český tým Česká 

Spořitelna MTB. V pelotonu velmi oblíbený Djernis prostě mezi nejvýznamnějšími 

závodníky nemůže chybět. 

Obr. 20 - Henrik Djernis (vpravo) na 

stupních vítězů s Thomasem 

Frischknechtem 

6.4.1.4 Bart Brentjens 

Nic v minulosti nenaznačovalo tomu, že se tento Nizozemec, narozený 10. října 1968 

a původním povoláním zahradník (stejně jako bývalý úspěšný sjezdař Beneke) prosadí ve 

světě MTB. Byl neúspěšným silničářem i cyklokrosařem. Do světa širokých gum však vletěl 

rychlostí blesku. Jeho závodnická bilance a dlouhověkost je neuvěřitelná a srovnatelná snad 

jen s Thomasem Frischknechtem. 

Mezi špičku MTB se zařadil už v roce 1993, kdy na ME skončil pátý. Poté přišly 

úspěchy, díky kterým se definitivně zařadil mezi legendy MTB. V roce 1994 vyhrál světový 

pohár, o další rok později se stal mistrem světa. Vítězně vyšel i z olympijské premiéry 

v Atlantě, dvakrát vyhrál etapovou Tour VTT (1995-1996) a v roce 2001 vše završil titulem 
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mistra Evropy. Dvě stříbra má i ze světových 

šampionátů v bikemaratonu z let 2003 a 2005. 

Příslušnost ke světové špičce dokázal i v roce 2006, 

když dokázal zvítězit v úvodním závodě Světového 

poháru na ostrově Curacao v Karibiku, tedy dvanáct 

let po svém prvním vítězství v australském Caims. 

v náročném horkém počasí dokázal porazit 

závodníky o generaci mladší. 

Brentjens, přezdívaný "Bartman", je také 

prvním, kdo do MTB vnesl skutečně vědecky 

podložený systém tréninku, čemuž se zejména 

Američané dlouho bránili. Jeho recept na 

závodnickou dlouhověkost je neskutečný a právem 

jméno Brentjens patří do historických análů 

závodního MTB. 

Obr. 21 - Populární "Hartman" v cíli jednoho z XC závodů 

6.4.1.5 Miguel Martinez 

Kariéra tohoto francouzského závodníka, který se narodil 17. ledna 1976, je více než 

bohatá. Už v mládí sbíral cenné kovy v cyklokrosu a později vyhrál prakticky vše, co lze ve 

světě tlustých plášťů vyhrát. Drobný závodník byl pro svůj subtilní somatotyp přezdívaný 

,Little Mig" (Malý Miguel) nebo "Mighty Mouse" (Bojovná myš). 

Jeho bohatá kariéra je protkaná těmi nejvýznamnějšími vítězstvími. Vyhrál mistrovství 

světa i Evropy již jako junior, později v kategorii do třiadvaceti let a nakonec i v kategorii 

nejprestižnější- elite. Svůj potenciál ukázal již na olympiádě v Atlantě, kde dojel na třetím 

místě jako ještě nadějný mladík. Vrchol jeho kariéry pak přišel v roce 2000, kdy zvítězil 

v olympijském závodě v Sydney. Martinezje i vítězem Světového poháru (1997 a 2000) ajiž 

před několika lety ukončené etapové Tour VTT (biková obdoba silniční Tour de France). 

Později se rozhodl jít ve stopách svého otce Mariana (byl vítězem 2 etap na Tour de 

France a králem vrchařů) a nepohrdl nabídkou silniční stáje Mapei pro sezonu 2002. I když se 

zúčastnil Tour de France, kariéra na silnici pro něj byla neúspěšná. Po nezdařilé anabázi na 

silnici se tak vrátil zpět do terénu, kde už ale nepřevyšoval ostatní svou výkonností tak jako 

dříve. Býval i častým návštěvníkem České republiky, protože si zamiloval městskou závodní 
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exhibici Pražské schody. To už se však chýlil konec jeho éry. V roce 2006 pak, ve třiceti 

letech, oznámil konec své kariéry. Jakoby příliš mnoho úspěchů získaných v mládí způsobilo 

ztrátu motivace tohoto francouzského závodníka. Svou dominancí na světových závodních 

kolbištích se však řadí mezi jednoho z nejlepších jezdců konce devadesátých let. Pro sezonu 

2008 pak oznámil svůj comeback na závodní MTB i silniční tratě. 

6.4.1.5 Julien Absalon 

Obr. 22 - Julien Absalon po vítězném 

olympijském závodě v Aténách 

Když už nevítězí Martinez, přichází na 

scénu jiný Francouz. Stále závodící Julien 

Absalon (narozený 16. 8. 1980) je v nejlepších 

závodních letech a nevypadá to, že by svoji 

pozici vyklízel a ztrácel motivaci. S horskými 

koly začal až ve čtrnácti letech a narozdíl od 

jiných, kteří svou závodní kariéru začali brzy 

nehrozí, že by byl za zenitem svých možností. Díky postupné a cílené práci s jediným 

trenérem se vypracoval mezi absolutní špičku. 

Výčet jeho úspěchů je takový, že se nutně musí nabízet otázka, zdali v letech 

následujících neztratí motivaci k závodění. Je mu sedmadvacet let a už nyní je dvojnásobným 

vítězem světového poháru. V roce 2004 se v Aténách stal olympijským vítězem v XC. A 

hlavně- je čtyřnásobným světovým šampiónem, což se v historii cross-country ještě nikomu 

jinému nepodařilo. 

Julien Absalon je závodníkem, který už teď má své místo v historii MTB. Všechno 

naznačuje tomu, že se jeho sbírka v budoucnu rozroste i o další medaile. Samozřejmě doufá 

v obhájení mistrovského a olympijského titulu v sezóně 2008. Pokud bude růst jeho 

výkonnosti pokračovat stejně progresivním tempem, může jednou být nejúspěšnějším XC 

jezdcem v historii MTB. 
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6.4.2 Osobnosti- cross-country ženy 

6. 4. 2.1 Sara Ballantyeonová 

Velice úspěšná sportovkyně, která se kromě mountainbiků prosadila i v jiných 

sportovních odvětvích, se narodila 14. října 1960. Ballantyenová je mj. vystudovaná 

psycholožka s univerzitním diplomem, což ve vrcholovém sportu představuje vskutku raritní 

záležitost. Než se však dostala ke svému oboru, ukázala svoji vytrvalost ve světě sportu. 

Začínala jako lyžařská instruktorka a vysokohorský průvodce. Věnovala se i horolezectví, 

běhu do vrchu či jako spousta jiných bikerů běžeckému lyžování. 

V roce 1986 pak začala s horskou cyklistikou. Hned o rok později získává titul 

NORBA World Champion. Tento titul pak obhajuje i v následujících svou sezónách. Titul 

premiérové světové šampiónky je však ještě neoficiální. V roce 1990 se tak účastní toho 

oficiálního v Durangu. Zde je poražena a odváží si domů světové stříbro. Sbírku medailí ze 

šampionátů pak ještě obohatí v roce 1994 na MS ve Vailu o bronz. To je Ballantyeonové však 

už 34 let. Je také známá tím, že jako první americká bikerka prolomila bariéry a začala 

závodit v Evropě na Grundig Cupu. Zde pak celý seriál vyhrává dokonce dvakrát, mezi lety 

1990-1991. 

Již za bikerské kariéry musí dát průchod své dobrodružné povaze, a tak v roce 1988 

vítězí v závodě napříč Aljaškou, drsném Iditabike. Později se i účastní extrémního adventure 

závodu družstev Eco Challenge, kde v letech 1998 a 2001 rovněž vítězí. S ara Ballantyenová 

se zasloužila o zrovnoprávnění finančního ohodnocení profesionálních jezdkyň a působila 

také jako dlouholetá zástupkyně závodnic v organizacích NORBA a UCl. Dnes pořádá 

programy v oblasti sportovní přípravy, nabízí masérské kurzy a vyučuje personální 

komunikaci. Se sportem je spjatá po celou svoji kariéru. 

6. 4. 2. 2 Juli Furtadová 

Juli Furtadová se narodila 4. dubna 1967 vNew Yorku. Ve světě tlustých pneumatik 

budeme těžko hledat ženu, která by se jí svými úspěchy vyrovnala. Furtadová dodnes patří 

mezi nejúspěšnější MTB závodnice. Ve své době neporazitelná závodnice je také známá svou 

namyšleností a hvězdnými manýry. 

V mládí byla členkou americké reprezentace ve sjezdovém lyžování, a to docela 

úspěšnou. Opakovaná zranění kolen jí ale nakonec vystavila stop. V té době byla studentkou 

univerzity v Boulderu, kde se jí dostávalo studijního stipendia. Aby si ho udržela, zaměřila 

svoji pozornost na bicykl, zpočátku silniční, a už v roce 1989 získala domácí titul. 
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O rok později již okusila atmosféru závodu na tlustých pláštích. Na tehdejší první MS 

do Duranga odjížděla jako nováček a nečekaně zde zvítězila. Její nejsilnější zbraní byla touha 

po vítězstvích. Pokaždé, když se objevila na startu, musela vyhrát. Stejně jako v roce 1992, 

kdy se po zranění z XC závodu objevila hned druhý den na startu sjezdu. Zvítězila a dodnes je 

jedinou ženou v historii, která dokázala vyhrát světový šampionát ve sjezdu i v cross-country. 

podobných zápisů měla v závodním světě bezpočet. V letech 1993-1994 vyhrála 15 z 18 

závodů Světového poháru, k nimž nastoupila. V Madridu roku 1994 to bylo desáté vítězství 

v Grundig Cupu v jedné řadě. Celkem si na své konto připsala neuvěřitelných 28 vítězství 

v jednotlivých závodech Světového poháru, ve kterém 

celkově triumfovala třikrát a stala se také pětinásobnou 

národní šampionkou v seriálu NORBA, kde vítězila 

nepřetržitě v letech 1991-1995. 

Na začátku olympijské sezony lékaři objevili u 

Furtadové poměrně vzácné onemocnění lupus, zasahující 

srdce a plíce, způsobující rapidní oslabení organismu a 

degenerativní onemocnění kloubů. Když se k tomu přidalo 

zranění kolen z lyžování, bylo jasné, že konec kariéry se 

blíží. A tak roku 1997 slavná závodnice předčasně 

ukončuje svoji úspěšnou kariéru. Obr. 23 - Juli Furtadová 

6.4.2.3 Paola Pezzová 

Obr. 24 - Paola Pezzová v jednom ze svých mnoha 

extravagantních modelů 

Italská závodnice (narozena 8. ledna 1969) je velikou 

ikonou světového MTB. Její obliba daleko přesahovala i 

hranice horské cyklistiky, pronikla i do světa módy. 

Závodnice, která byla na závodech vždy středem pozornosti, 

nejen kvůli svým skvělým výkonům. Díky image modelky a 

jejím křiklavým a extravagantním převlekům (zlaté, stříbrné 

i duhové kombinézy), se jí přezdívalo "Bella Paola." Bývalá 

běžkyně na lyžích ale hlavně prokazovala své nesporné kvality na světových závodních 

tratích. 
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Svoji kariéru na XC tratích započala "Božská Paola" v roce 1989. Svými 

mimořádnými výkony mnohdy přiváděla své soupeřky k šílenství. Do historie MTB však 

vstupuje především jako dvojnásobná olympijská šampionka, když vyhrává závody v Atlantě, 

i 0 čtyři roky později v australském Sydney. V roce 2000 kvůli těhotenství oznamuje konec 

kariéry. Ovšem vábnička v podobě medailí na sebe nenechá dlouho čekat a ve svých 34letech 

pak oznamuje comeback na závodní tratě. Ten Pezzová naplánovala kvůli blížící se 

olympiádě v Aténách, kde však její hvězda nezazářila. Na MS světa v Itálii v Livignu roku 

2005 se pak ve svých 36 letech definitivně loučí se závodním světem tlustých plášťů a užívá 

si bouřlivé ovace svých fanoušků. 

Svoje jméno spojila především se značkou Gary Fisher, na jejíchž kolech vyhrávala ty 

nejcennější závody. Paola Pezzová navždy zůstane symbolem závodního MTB a miláčkem 

fanoušků, a také závodnicí s image modelky. I díky tomu se již za své závodní kariéry stala 

legendou závodního MTB. 

6.4.2.4 Gunn-Rita Dahleová Flesjaová 

Obr. 25 - Gunn-Rita vítězně v cíli a v duhovém trikotu 

pro mistryni světa v MTB 

Zcela jistě fenomén současného ženského 

závodního MTB. Tato norská závodnice 

(narozena 10. února 1973) však na závodní tratě 

nevyletěla jako kometa. Její výkonnost stoupala postupně 

a do absolutní špičky se dostala až po osmi letech závodní 

kariéry. Bývalá krosová běžkyně se později 

vykrystalizovala v jednu z nejlepších závodnic ve světě 

tlustých plášťů. 

Svůj první mountainbikový závod jela v roce 1995. 

Už v další sezóně se jí povedlo zvítězit ve dvou podnicích Světového poháru a celkově 

skončila druhá. O několik let později pak vyhrála na MS v Kaprunu v roce 2002. Od té doby 

vyhrává soutěže jak na běžícím pásu. Dahleová Flesjaová je dnes historicky jedinou 

závodnicí, která v historii XC zvítězila čtyřikrát na MS. V roce 2004 pak dosáhla životního 

úspěchu, když si na olympiádě v Aténách dojela pro zlatou medaili. Už teď patří Dahleová 

Flesjaová k nejúspěšnějším (není li vůbec nejúspěšnější) závodnicím XC v historii MTB. Na 

svém kontě má téměř tři desítky vítězství ve Světovém poháru a útočí na rekord Furtadové. 
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Závodnice s hladem po vítězstvích, je i po posledních ne příliš úspěšných sezónách, 

které způsobily zdravotní potíže, stále favoritkou těch nejvýznamnějších závodních akcí. 

S cílem vyhrát směřuje své snažení i k nadcházejícím OH v Pekingu v roce 2008. I kdyby 

však olympijský závod pokazila, nic to nezmění na faktu, že je jednou z nejvýraznějších 

postav světové závodní scény MTB. 

6.4.3 Osobnosti- downhill x dual, fourcross 

6.4.3.1 John Tomac 

Obr. 26- John Tomac na počátcích kariéry, na trati 

legendárního závodu v Mammoth Mountains 

Těžko říci, kam by bylo vhodné Johnyho 

Tomaca (narozený 3. listopadu 1976) zařadit. 

Kdybychom přemýšleli, zda je více osobností XC nebo 

DH, pak by toto uvažování bylo chybné. John Tomac je 

totiž osobností mountainbikingu, a ne jen tak ledajakou! 

Jeho výjimečnost tkví především v tom, do 

kolika odvětví cyklistiky dokázal proniknout. Když se 

řekne Tomac, hodně lidí si představí jeho úspěchy na 

sjezdové scéně. Zapomíná se však, že Tomac byl 

úspěšným závodníkem v cross-country a zároveň byl členem elitní silniční profistáje 

Motorola. Tomac začal koketovat s cyklistikou již v dětství. Závodil (a to úspěšně) v BMX, a 

když mu bylo osmnáct, vrhl se do světa horských kol. 

Už v době, kdy se začal věnovat horským kolům pochopil, že bez tréninku na 

silničním kole se neobejde. Jeho fyzické schopnosti byly natolik výjimečné, že na začátku 

roku 1990 mu silniční profisestava Motorola nabídla smlouvu. Závodník, který byl protřelý 

těžkými sjezdy a terény v Mammoth Mountains, okusil silniční závody, jako například Paříž

Roubaix či Kolem Flander. 

Silnice však nebyla jeho domovinou. Svých největších úspěchů dosáhl na poli terénní 

cyklistiky. V cross-country dokázal vyhrát dva tituly amerického šampiona v letech 1988 a 

1996. V roce 1991 se pak dokonce stal mistrem světa v XC. V témže roce dokázal vyhrát i 

Světový pohár. Neméně dobře si pak vedl i na poli technických disciplín. V DH se stal 

trojnásobným národním šampionem v letech 1991, 1994 a 1997. Dvě stříbrné medaile mu 
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patři i z MS. V roce 1991 mu chyběl jen krůček k získání ojedinělého double v XC i DH, 

když ho porazil pouze Švýcar lten. Později se na MS 1997 ve Švýcarsku musel sklonit pouze 

před sjezdařským fenoménem Vouillozem. 

Časem začínalo být čím dál tím jasnější, že konkurovat na nejvyšší úrovni soupeřům 

v obou disciplínách bude nemožné. Na začátku roku 1997 se tedy John Tomac rozhodl 

soustředit pouze na sjezdové disciplíny, kde se stále přes svůj věk dokázal poměřit s těmi 

nejlepšími. Dlouhověkost jeho závodní kariéry je vskutku obdivuhodná. Se závoděním začal 

v roce 1986 a svůj konec ohlásil v již novodobé éře MTB v roce 2000. Rozloučil se tehdy 

více než stylovým způsobem, když se 1 O. září zúčastnil sjezdového závodu v Mammoth 

Mountains v rámci finále seriálu NORBA. Zde Tomac poprvé startoval již v roce 1986. 

Později bylo jen otázkou času, kdy svého jména využije obchodně. Poslední roky své kariéry 

tak spojil s Dougem Bradburym, se kterým konstruoval kola a propagoval je ve svém týmu na 

závodech Světového poháru. Strohý výčet Tomacových úspěchů a výsledků však zdaleka 

nevystihuje to, co vykonal pro popularizaci horské cyklistiky. Ve službách světových firem 

Manitou, Giant či Raleigh se dokonce stal prvním skutečně královsky placeným bikovým 

profesionálem. To, že patří mezi živoucí legendy horské cyklistiky potvrzuje i fakt, že se John 

Tomac umístil ve čtenářské anketě časopisu Velo v roce 2001 o cyklistu tisíciletí na 6. místě, 

tedy nejvýše ze všech bikerů. Jedinou hořkou kaňkou v jeho kariéře tak zůstává neúčast na 

olympijské premiéře v roce 1996 v Atlantě, kam ho nepustil neúprosný systém kvalifikace. 

John Tomac je bezpochyby jednou z největších osobností MTB a pro popularizaci tohoto 

sportu učinil maximum. 

6.4.3.2 Nicolas Vouilloz 

Obr. 27 - Vouilloz při sjezdovém závodě 

Při vyslovení jeho jména se vyznavači 

technických disciplín uctivě klaní. Nicolas 

Vouilloz, narozený 8. února 1976, je 

bezpochyby největší legendou světového 

downhillu na horských kolech a jeho 

výjimečné výkony bude v budoucnu jen těžko 

někdo překonávat. Závodník, který svými 
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výkony na závodních tratích udivoval soupeře, sponzory, žurnalisty i fanoušky a vysloužil si 

za to přezdívku E.T. Mimozemšťan. 

Jeho slavná kariéra začala v roce 1991, kdy s stal mistrem Francie v DH v kategorii 

kadetů. O rok později se už stal juniorským mistrem světa ve sjezdu. Tím tak započala jeho 

velká éra mistrovských titulů, nečekaně přerušená jen v roce 2000 My lesem Rockwellem. Jen 

díky tomu nezískal deset titulů v řadě. Ten desátý získal až o rok později na mistrovství světa 

v Kaprunu 2002. To mu bylo pouhých šestadvacet let. Nebyly to "pouze" tituly mistrů světa, 

kvůli kterým se stal tak fenomenálním. K tomu všemu se stal pětinásobným vítězem 

světového poháru a čtyřnásobným mistrem Evropy. 

Ještě nikdo se nenarodil s takovým talentem a citem pro jízdu z kopce dolů. Vouilloz 

porážel nejlepší závodníky a neměl konkurenci. Je jedním z talentů proslulé francouzské 

sjezdařské školy. V zemi galského kohouta prostě mají sjezd v krvi. Jen namátkou- Gachet, 

Gracia, Barel, Deldycke. Všichni tito závodníci nahlédli do světové špičky. Je jen škoda, že 

z důvodu ztráty motivace, odešel ze závodní scény tak mladý- v šestadvaceti letech. Našel si 

ovšem nový cíl. Začal jezdit automobilové soutěže v rallye, v nichž se dokonce stal mistrem 

Francie. Jenom tím potvrdil svoji vášeň pro rychlost a motivace mu zde jistě nechybí. V roce 

2007 se Vouilloz znovu objevil na vybraných závodech světového poháru a zvítězil ve 

sjezdovém závodě typu Megavalanche, tedy sjezdového závodu s hromadným startem. Dvířka 

pro případný comeback tak nechává stále otevřená. 

6. 4. 3. 3 Anne-Caroline Chaussonová 

Obr. 28 - Anne-Caroline Chaussonová na sjezdovém 

bicyklu značky Commencal 

Nejlepší sjezdařka a bikerka vůbec, co se týče zisku 

mistrovských titulů, se narodila 8. října 1977 ve 

francouzském Dijonu. Svoji fenomenální kariéru započala 

již jako dítě titulem mistryně světa v bikrosu. 

Její nástup do světa MTB pak byl přímo raketový. 

Na mistrovství světa v Métabief 1993 nastoupila teprve 

patnáctiletá Chaussonová ke svému prvnímu závodu ve 

sjezdu. A hned napoprvé zvítězila. Získala celkem 13 titulů 

mistryně světa ve sjezdu a dualu (později fourcrossu), 
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sedmkrát triumfovala ve světovém poháru a celkem si na své konto připsala 54 vítězství ve 

sP. Neskutečná a asi už nepřekonatelná bilance. 

Chaussonová je nejsuverénnějším fenoménem, jaký kdy horská cyklistika poznala . 

.KdYŽ se jí často novináři ptali, čím si vysvětluje svoji neporazitelnost, jen suše odvětila -

nevím, co je strach. Na tratích vyhrávala rozdílem třídy a na závodech často porážela i 

nejlepší české mužské závodníky. Nakonec, v roce 2005 po zisku posledního mistrovského 

titulu v Livignu, ukončila v osmadvaceti letech kariéru. Touha po zisku olympijského zlata 

byla však silná, a tak po ohlášení přijetí BMX mezi olympijské sporty ohlásila návrat. Její 

šance na zisk medaile v Pekingu nejsou malé, uvážíme-li její obrovský talent a cílevědomost. 

Anne-Caroline Chaussonová patří mezi nejvýraznější ženské osobnosti světového závodního 

MTB. 

6.4.3.4 Shaun Palmer 

a postupně výčet svých úspěchů navyšoval. 

Obr. 29 - Shaun Palmer na trati závodu 

v dualu - už z fotografie je patrná netradiční 

image a potetované paže 

Shauna Palmera (narozený 14. listopadu 

1968) Jen těžko můžeme označit za 

čistokrevného bikera. Tak univerzální a 

všestranní sportovci jako on se rodí jen velice 

zřídka. Palmer byl také velký svéráz a 

individualita, a v devadesátých letech neměla 

Amerika či světový downhill vůbec zřejmě 

populárnější postavu závodních tratí. Na ty vletěl 

v devadesátých letech jako ta nejzářivější kometa 

Na MS v Cairns se poprvé ukázal v plné formě. Jako úplně neznámý šokoval svět, 

když skončil jen těsně druhý za Vouillozem. Od té doby patřil k největším favoritům 

světových závodů ve sjezdu i dualu, ve kterém se v roce 1998 stal vicemistrem světa. Nebyl 

ale pouze dobrým bikerem. Byl úspěšný i v superkrosu, boarderkrosu či skikrosu, tedy dalších 

adrenalinových odvětvích. Ve všech těchto disciplínách stanul na nejvyšších příčkách. 
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Palmer nikdy nevyhrál žádný velký světový závod. Jenomže jeho přínos pro MTB tkví 

v něčem úplně jiném. Univerzální borec přitahoval zájem médií a fanoušků jako magnet. A to 

nejen četnými tetováními, ortodoxními názory a postoji, ale především svými výkony 

v rozdílných, extrémních odnožích sportu. Pozornosti o jeho osobu si všimla i firma 

Specialized, která s ním uzavřela smlouvu. Patřil mezi skutečně královsky placené MTB 

hvězdy, i když nevyhrával závody třeba jako Vouilloz. Jeho roční příjem se pohyboval okolo 

200 000 amerických dolarů. Rebel světového downhillu, přezdívaný Napalm, se prostě 

zničehonic jako neznámý objevil a prosadil se. Tím zavřel ústa všem pochybovačům, kteří do 

té doby tvrdili, že to není možné. Dodnes je jméno Palmer (má i vlastní PC hru a firmu 

vyrábějící snowboardy) ve světě MTB pojmem, které můžeme vnímat různě, ale rozhodně ne 

ignorovat. 

6.4.3. 5 Brian Lopes 

Nejlepší jezdec točivých MTB disciplín se narodil 6. září 1971 v Kalifornii. Se 

závoděním začal velmi brzy v soutěžích BMX. Zde se naučil kolo ovládat za všech podmínek 

a hlavně při skocích. Do světa MTB pak proniknu! v roce 1993. Zpočátku své kariéry jezdil i 

sjezdové závody (a úspěšně), s postupem času se však rozhodl vrhnout všechny své síly do 

soubojů na slalomových tratích. 

Lopes ve své kariéře získal celkem 21 titulů, čímž se řadí mezi nejúspěšnější MTB 

závodníky v historii. Devět titulů získal v šampionátu NORBA, osmkrát vyhrál světový pohár 

a čtyřikrát se stal mistrem světa. Nejdříve v dualu a po roce 2002 i ve fourcrossu. Též ustavil i 

světové rekordy v bunny-hopu, neboli skoku na kole do výšky. V roce 2000 a 2001 byl 

oceněný jako nejlepší jezdec na horském kole NEA (oceňování extrémních sportovců). 

Brian Lopes je jedním z nejlepších MTB jezdců technických disciplín. Svým jízdním 

stylem si dokonce vysloužil přezdívku "Flying Brian" neboli Létající Brian. V současné době 

je stále aktivním závodníkem a patří mezi největší favority fourcrossových závodů. Jeho 

jméno zdobí hodně komponentů či příslušenství pro horská kola, například chrániče, helmy či 

pneumatiky a objevil se i v několika bikových videích. V roce 2005 pak sepsal spolu se svým 

dlouholetým kamarádem Lee McCormackem knihu o technice jízdy na mountainbiku. Brian 

Lopes je jednoznačně jedním z nejtalentovanějších závodníků, jaké svět MTB poznal. 
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obr. 30 - Brian Lopes (druhý zleva) na podiu SP ve Scltladmingu spolu s českým 

zá"odníkem Michalem Prokopem (druhý zprava) 
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7 Počátky českého MTB 

Jaký okamžik lze vlastně označit za zrod českého mountainbikingu? Ve světovém 

MTB tak bývá označovaný rok 1976, kdy se v Kalifornii konal první ročník závodu Repack. 

z hlediska institucionalizace však horská cyklistika v Americe získala oficiální zastřešení až 

v roce 1983, po založení závodní organizace NORBA. V prvopočátcích českého MTB se však 

organizační i závodní stránky MTB proHnaly současně. Za skutečné prvopočátky tak lze 

považovat aktivity spojené se zrodem komise MTB při Českém svazu cyklistiky, které záhy 

vyústily i v pořádání prvních oficiálních soutěží. 

Při vzpomínce na vznik domácího MTB je nutno zmínit i první oficiální navštívení 

horského kola u nás. Je ale také dost možné a pravděpodobné, že si sem horské kolo někdo 

mohl přinést mnohem dříve a nemusí jít tak o první impuls. Tyto vzpomínky sahají na podzim 

roku 1984, kdy se na Jičínsku připravovala česká cyklokrosová·reprezentace na mistrovství 

světa v Mnichově (únor 1985) spolu se závodm'ky amerického výběru, mezi nimiž byli 

například Steve Tilford či Dave McLaughlin (oba později úzce spojeni s MTB). Jejich 

mechanik a masér Lawrence si sem tehdy přivezl horské kolo Specialized Stumpjumper. 

Američané pak o horských kolech uspořádali osvětovou přednášku, kde nastínili budoucí 

možné využití horských kol, nikdo však tehdy příliš nevěřil v tak rychlý rozvoj tohoto 

fenoménu. Posluchači této přednášky byli členové reprezentace Ondrej Glajza, Peter Hric, 

Miloslav Kvasnička, Radovan Fořt a Martin Raufer, z nichž většina o několik let později 

přesedlala z cyklokrosu na MTB, které se stalo jejich obživou. 

7.1 Rané období vzniku MTB v Čechách 

Zatímco ve světě i Evropě horská cyklistika prožívala obrovský boom, v České 

republice horské kolo vlastnila pouze hrstka nadšenců. Jedním z nich byl i Petr Marek. Ten v 

Kolíně vlastnil na tehdejší dobu úžasný francouzský bicykl MBK, za který tenkrát zaplatil v 

přepočtu 18 000 Kč. O svou radost z jízdy v terénu, se ale chtěl podělit i s dalšími nadšenci. 

Na podzim roku 1989 tak v časopise Cyklistika, Mladý svět a deníku Čs. sport z jeho 

iniciativy vychází inzerát, v němž hledal další zájemce o tehdy zcela neznámý a nový druh 

cyklistiky. Úspěch inzerátu však nebyl veliký. Na schůzku 5. listopadu 1989 v pražské 

Višňovce (viz obr. 32) při jednom z cyklokrosových závodů (poznávacím znamením bylo 

právě horské kolo) přijel pouze jeden ze dvou zájemců, jímž byl Vít Kepka (ten druhý byl 

Ladislav Vinš). Ti pak vyhledali další nadšence a začala doba nekonečných diskusí, plánů, 
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jednání, a to vše s cílem představit a zpopularizovat horská kola. Doba prvních měsíců snah o 

zpopularizování horské cyklistiky spadá do listopadu roku 1989, který v Čechách zvedl 

stavidla snad všem oborům lidské činnosti, nejen mountainbikingu. Na pražském Třebešíně, 

sídle tehdejšího ČSC, tehdy na tzv. občanském fóru vystoupili zástupci nové disciplíny a 

seznámili přítomné se svou existencí a cíli. Bylo to první vystoupení s myšlenkou o vznik 

českého MTB. Mnoho z cílů a záměrů těchto nadšenců bylo ovlivněno zkušenostmi 

čerpanými ze zahraničních časopisů, na mnohých se však podílela i jedna z vedoucích 

osobností polistopadového cyklistického hnutí- dr. Jaroslav Cihlář, který v úplných počátcích 

českého MTB sehrál důležitou roli. Jako jediný z funkcionářů ČSC znal fenomén horského 

kola a chápal jeho úlohu v dalším rozvoji cyklistiky. Výrazně se také podílel na začlenění 

nové disciplíny do svazových struktur. 

7.2 Zrod českého závodního MTB 

7.2.1 První závody, vznik Komise MTB při ČSC 

Obr. 31 

Fotografie z 

legendárního 

setkání Víti 

Kepky (vlevo) 

a Petra Marka 

v pražské 

Višňovce 

počátky MTB 

v Čechách 

V první fázi vzniku MTB musela vést další cesta k propagaci MTB prostřednictvím 

závodního sportu. Historicky první závod se konal v sobotu 16. června 1990 ve Špindlerově 

Mlýně, a to díky nadšení místních pořadatelů v čele s Jaroslavem Šípkem. Na jednoduchém 

600m dlouhém okruhu v areálu Svatý Petr spolu změřili síly velmi dobří závodníci i úplní 

amatéři (startovali zde muži v kategorii bez rozdílu věku či výkonosti). Nutno dodat, že na 
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absolutně nevhodných kolech a s nevyhovujícím vybavením. Na úplně první MTB závod se 

však přišlo podívat překvapivě hodně diváků a novinářů. 

V září téhož roku proběhlo na stejném místě první neoficiální mistrovství 

Československa, ale již na trati s odpovídajícími parametry, jako nultý ročník domácího 

šampionátu. Podoba trati pak zůstala téměř stejná i pro evropský šampionát konaný 0 pět let 

později. Vítězem závodu se stal Miloslav Kvasnička. 

V roce 1990 se pak konají další závody v MTB v Březové u Sokolova (22. 7.) a ve 

Zlíně (15.- 16. 9.). 

Díky těmto událostem došlo v roce 1990 k ustavení komise MTB při ČSC a zapojení 

nového sportu do oficiálních struktur se všemi klady i zápory z toho vyplývajícími. První léta 

byla ve znamení mírného napětí mezi nadšením na jedné straně a standardizovanými 

byrokratickými postupy na straně druhé. Nebyla to jen záležitost domácí, s myšlenkou 

osamostatnění si pohrávaly snad všechny západoevropské mountainbikové sekce. Předsedou 

Komise MTB při ČSC je od jejího vzniku do dnešních dnů průkopník Ing. Petr Marek. 

7.2.2 První oficiální závody a soutěže 

Po přijetí MTB pod křídla svazu dochází k zastřešení disciplíny. Nic už tak nebrání v 

konání oficiálně uznaných závodů. V roce 1991 se koná první regulérní mistrovství 

Československa, kde jinde než ve Špindlerově Mlýně. Vítězem v cross-country se stal 

slovenský závodník Peter Hric, DH šampionem zase Jiří Sekera. 

Vyústěním zvýšeného zájmu o závodní formu MTB byl i vznik Československého 

poháru, hodnoceného pro obě disciplíny, tedy XC i DH. Premiérový ročník poháru vyhrává 

bývalý cyklokrosař Jan Slavíček. V prvním ročníku soutěže se konaly pouze čtyři pohárové 

závody. O rok později už byla situace jiná, neboť šanci vycítili výrobci a dovozci kol, mezi 

nimi i Olpran a Author. Za celkovou dotaci 150 000 korun českých se pak v roce 1992 

pořádalo celkem šest závodů ČP. Obětaví pořadatelé, velmi skromné podmínky, neuvěřitelně 

přátelská atmosféra všech podniků, kde se znal doslova každý s každým- to jsou vzpomínky, 

které zúčastněným asi navždy utkví v paměti, stejně jako vděk jezdců za to, že si mohli 

zazávodit. Jak s přibývajícími léty přibývalo kritiků a nároků, rostla i profesionalizace týmu 

zajišťujícího pohárové podniky. To, čemu se průkopníci zpočátku bránili, tedy 

organizovanost, se stalo nutnou podmínkou. 

Prvním sportovním vrcholem československého MTB byla účast reprezentace na 

mistrovství světa v italském ll Cioccu. ČSC pro mistrovský šampionát vyslal maximální 
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rnožný počet jezdců. Vrcholem bylo i pro Miloslava Kvasničku, z dnešního pohledu je jeho 

14. místo maximálním výsledkem, ale zejména pro Evu Orvošovou, do té doby silničářku. 

Stříbrná medaile byla šokem pro celý bikový svět, doma však neznamenala příliš. 

7.3 Události českého závodního MTB 

Mezi významné závodní milníky českého MTB lze zařadit tři. Paradoxně všechny 

byly spojeny s lokalitou Špindlerova Mlýna. Tedy střediskem, které zajišt'ovalo dopravní 

dostupnost, a také mohlo nabídnout odpovídající terén a parametry pro konání všech MTB 

disciplín. Prvním (a zřejmě také zcela nejznámějším) bylo ME ve Špindlerově Mlýně v roce 

1995, a to pro všechny disciplíny. Druhým podnikem byl světoznámý Grundig Cup v XC. Do 

třetice se zde konalo opět mistrovství starého kontinentu, tentokrát ovšem pořádané pouze pro 

technické disciplíny, tedy sjezd a paralelní slalom. 

7.3.1 ME ve Špindlerově Mlýně v roce 1995 

Rozkvět pořadatelské i sportovní stránky českého MTB dosáhl svého horizontu v roce 

1995, kdy se ve Špindlerově Mlýně uskutečnilo mistrovství Evropy ve všech bikových 

disciplínách. Kandidatura měla být přiznána již o rok dříve, ale Francouzi si vyžádali výjimku 

z důvodu výročí, a tak se Česká republika dočkala až v roce 1995, kdy se poměrně blízko, v 

německém Kirchzartenu, konal světový šampionát. 

Nejen díky tomu šampionát skončil velkým finančním propadem ve výši bezmála tří 

milionů korun, z něhož se celé závodní MTB vzpamatovávalo několik let. Co do atmosféry, 

diváckého zájmu, odezvy v médiích nemělo a stále nemá mistrovství Evropy 1995 v českém 

mountainbikingu obdoby a zůstane v kronikách zapsáno zlatým písmem i při dlouhodobějších 

ohlédnutích MTB v českých zemích. 

ME ve Špindlerově Mlýně bylo slavnostně zahájeno ve čtvrtek 17. srpna 1995. Tehdy 

je Česká republika teprve čtvrtou zemí, která pořádá šampionát starého kontinentu. Hned 

první den fmálových soutěží přináší pořadatelské zemi historicky premiérovou medaili z ME. 

V závodě juniorek se o ni postarala dnes již zapomenutá lyžařka, studentka vimperského 

sportovního gymnázia Růžena Randáková. Vyznavačky bílé stopy přepisují krátké dějiny 

českého mountainbikingu. V neděli získává cenný kov stejné hodnoty, tedy bronzové, 

v ženském XC tehdy dvaadvacetiletá Kateřina Neumannová. Pod tíhou euforické atmosféry a 

s nadšenými diváky v zádech možná na chvíli zapochybuje, kterým směrem se má vydat její 

budoucí sportovní kariéra. Zdá se dokonce, že na okamžik podlehne představě, že by mohla 
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zcela přesedlat na horské kolo. To bychom ale přišli o olympijskou vítězku v klasickém 

lyžování. 

Novými mistry Evropy v XC se stali Britka Alexandrová a Francouz Savignoni, ve 

sjezdu po dramatickém bratrovražedném francouzském souboji vyhrává Gachet (2. Vouilloz) 

a v juniorské kategorii Anne Caroline Chaussonová, pozdější fenomén světového závodního 

MTB. Sjezdový závod byl i odrazovým můstkem pro nástup nové francouzské generace, 

zejména v podání mladíka Gracii, který zde jako junior zajel v absolutním pořadí třetí nejlepší 

čas. Downhillový titul mezi veterány získal další galský kamikadze Eric Barone, povoláním 

filmový kaskadér, který krátce předtím vytvořil světový rychlostní rekord na MTB na ledovci 

Les Arcs (193,548 kmih). 

Sjezdovou trať navrhl legendární švýcarský sjezdař Phillipe Perakis, který se závodu 

sám účastnil. Trať tehdy snesla přísná evropská měřítka. Vzhledem ke konkurenci dosáhl 

z našich nejhodnotnějšího výsledku tehdejší junior Vlastimil Hynčica (22.). Za úspěch bylo 

možno považovat i 35. místo Vlastimila Tlaška mezi elitou, na což navázal v následujících 

letech František Mrázek (1996- 34., 1997- 36.), populární to postava domácích sjezdových 

kolbišť. U Mrázka je třeba též vyzdvihnout druhé místo v neoficiální soutěži paralelního 

slalomu. I zde je třeba hledat základy dnes věhlasné české fourcrossové školy. 

7.3.2 Grundic Cup XC ve Špindlerově Mlýně v roce 1997 

V květnu roku 1997 míří poprvé a zatím naposledy světová XC elita při premiéře SP 

MTB do Česka, kam jinam, než do Špindlerova Mlýna. Velká událost se odehrává v režii 

francouzského týmu Sunn (mj. zde vítězí i slavný Miguel Martinez) a na rozdíl od 

propadového ME v roce 1995 končí pro pořadatele finančním ziskem. Bylo to první a zatím 

poslední navštívení závodu SP (i když tehdy ještě neoficiálního) v Česku. 

7.3.3 ME ve Špindlerově Mlýně v roce 1998 

Špindlerův Mlýn podruhé v historii hostil v České republice evropský šampionát 

v roce 1998, tentokrát byl však vyhrazen pouze pro vyznavače technických disciplín. Od 

posledního mistrovství Evropy bikerů ve Špindlerově Mlýně se však poměr sil 

v downhillovém pelotonu příliš nezměnil. Všechny tituly si odvezli reprezentanti Francie. 

Jestliže ale výsledková listina znamenala ve srovnání s předešlým mistrovstvím určité status 

quo, bohužel, z pohledu zahraničních účastníků nedoznala přílišné změny ani sjezdová trať. A 

to přesto, že k určitým kosmetickým korekturám došlo a naši jezdci je kvitovali s pocitem, že 
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je mnohem techničtější. Zejména z francouzského tábora však zazníval jednotný hlas: Vývoj 

downhillu šel ohromně kupředu a vy jste zůstali stát na místě. Pořadatelé byli skutečně pod 

tlakem ochranářů a především s Damoklovým mečem finančního krachu nad hlavou, což bylo 

cítit na každém kroku a například slavnostní zahájení vyznělo vyloženě rozpačitě. 

Přestože si Francouzi nejvíce stěžovali, opět nenechali ostatním ve sjezdu ani jedno 

zlato. Ostatně, ve všech kategoriích se to očekávalo. Především v mužských kategoriích se 

odehrávaly francouzské souboje. V semifmále se do toho juniorského dokázal na druhou 

příčku vklínit Petr Heiník mezi Fabiena Barela a Michaela Deldyckeho, ale vidinu medaile 

neunesl. Veškeré naděje mu zhatil pád na mokré kamenité pasáži. Tato chyba ho odsunula až 

na 14. místo, a tak domácí reputaci zachraňoval Adam Vágner, který skončil sedmý. 

V mužské elitní kategorii pak zvítězil Vouilloz před britským sjezdařem Peatem a třetím 

Francouzem Graciou. V našich barvách pak skončil na 30. místě Vlastimil Hynčica, o dvě 

místa za ním Daniel Šimčík. V ženské juniorské kategorii na prvním místě skončila 

francouzská závodnice Jonnierová. Ženám pak jednoznačně kralovala fenomenální Anne 

Caroline Chaussonová, když zvítězila s více než půlminutovým náskokem před druhou 

závodnicí, Finkou Repovou a třetí Němkou Stieflovou. V kategorii Masters si pak k české 

radosti dojel sjezdař Ivan Svoboda pro stříbro, i když v neoficiální části šampionátu. 

Druhý den šampionátu byl velkým dnem českého downhillu. Na slalomové trati 

dokroužil neuvěřitelně uvolněnými jízdami jednadvacetiletý Michal Maroši pro historické 

evropské zlato v paralelním slalomu, když předčil takové soupeře, jako Francouze Kocha, 

Slováka Polce, Nizozemce Peterse a nakonec i Němce Tschugga. 

Obr. 32 - Jeden z průkopníků technických disciplín v Čechách Petr Zúbek se lanovkou 

přemist'uje na start špindlerovského downhillu 
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7.4 České firmy 

Pro rozvoj českého MTB byl v počátcích důležitým prvkem obchod a ekonomika. 

Tuzemští výrobci, prodejci i dovozci kol prodávali desetitisíce kol a nebyly to pouze kvalitní 

bicykly. Horská kola byl výnosný a exkluzivní artikl a k prodeji tak bylo vše, co je jen trochu 

připomínalo. Nové značky vznikaly a tradiční tuzemské přešlapovaly tak dlouho, až se po 

nich prakticky slehla zem, jako například sobotínský Velamos. V roce 1992 vzniká spousta 

českých sériových bikových značek, které si výrobu zadávají v Asii. Objevil se Olpran, Reta a 

Partner. Hned v závěsu o rok později vznikají Author, Amulet, Fort. Pražská prodejna 

Cyklocentrum otevírala desítky nových poboček po celé republice a spolu s dovozcem značky 

Scott, která tehdy byla prakticky synonymem pro horské kolo, založila první tuzemský 

profesionální, vyloženě bikový tým. Tyto události byly spojeny zejména se dvěma jmény -

Jaromírem Smilem, spolumajitel Cyklocentra na Karlovém náměstí v Praze a Oldřichem 

Mesárošem, dovozcem americké značky Scott. 

Komerční a sériové firmy jsou však jedna stránka věci. Když se podíváme do análů 

historie vývoje horského kola, nenarazíme na mnoho domácích, skutečně originálně 

výrobních firem, které by ve světě tlustých plášťů nějak významněji zabodovaly a přispěly, 

byť jen skromným dílem, k technickému pokroku MTB. Takové české značky byly pouze tři. 

Morati a Kangaroo, které již neexistují a stále fungující a prosperující RB. 

7.4.1 Author 

Author je nejznámější, a také nejprodávanější česká značka na domácím i zahraničním 

trhu. Za jejím vznikem stojí bratři Ondřej a Martin Havlenové, absolventi zahraničního 

obchodu na VŠE. Tehdy včas po revoluci zareagovali na stále rostoucí zájem o nový sport. 

Začátek firmy se datuje do roku 1990, kdy starší z bratrů Martin založil firmu Universe 

Agency. Na výrobu kol mu totiž tehdy scházely peníze a firma tak zastupovala zahraniční 

firmy. Její hlavní náplní bylo zprostředkování dovozu zahraničních komponentů českým 

výrobcům kol. O dva roky později pak oslovili asijské výrobce a nechali si od nich přivézt 

první vzorky. V lednu 1993 se pak na českém trhu obevila první velká dodávka horských kol 

z Asie. Tak vznikla značka Author, první česká firma vyrábějící své produkty v Asii. Po 

vstupu značky na český trh se okamžitě dostavil úspěch. V roce 1993 firma prodala 55 000 

kol. Trend výroby se pak rok po roce zvyšoval a firma v roce 1998 expandovala i do 

zahraničí. S činností firmy je spojen i vznik závodního cross-country týmu, za který jezdili 

velmi dobří čeští závodníci. Tým později skončil a firma se rozhodla zaměřit na jiná 
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cyklistická odvětví, v posledních letech je známá především její spolupráce s Michalem 

Prokopem. 

Firma Author se díky včasnému zachycení nástupu horských kol na český trh 

zapříčinila o její rozšíření mezi širokou veřejnost. Mediální image značky též podpořilo i 

sponzorství firmy různých masových MTB akcí, například Krále Šumavy a Nova Cupu a 

finančně přežila i ekonomicky slabé roky narozdíl od jiných českých značek. Pojem Author 

dnes zná téměř každý člověk, i ten, který se o dění v MTB příliš nezajímá. V historii českého 

MTB má firma pevné a nezastupitelné místo. 

7 .4.2 Kangaroo 

Značka Kangaroo se na veřejnosti poprvé prezentovala na výstavě Sport Prague v roce 

1994. V tu dobu už měla společnost I.M.S.K.K., majitel značky, za sebou komerční zakázku 

pro německého odběratele (výroba odpružené sedlovky), firmu Euroswing. Odtud bylo blízko 

k vlastní produkci dalších pružících segmentů, odpružených představců a vidlic již pod vlastní 

značkou, ačkoli cesta k horským kolům byla spíše náhodná. Původním záměrem firmy totiž 

bylo nabízet služby v oblasti vývoje, konstrukce a kovovýroby. Nicméně realizování první 

kompletní zakázky a následně odpruženého představce dovedly firmu k dalšímu kroku -

vývoji vlastní odpružené vidlice. 

V polovině 90. let zvuk značky stoupal nezadržitelně vzhůru. Pracovní tým posilují 

konstruktér Petr Kuba (dnes majitel společnosti zabývající se výrobou cyklistických 

komponentů Pedálsport) a MTB sjezdař František Mrázek, který byl i členem mezinárodm'ho 

závodního týmu firmy. Především jeho zásluhou se sortiment rozšiřuje o odpružené rámy. 

V sezóně 1997 je v nabídce rovných 12 modelů vidlic nejrůznějšího určení a legendární rám 

Red Soil. Kangaroo dává jasně najevo, že mu domácí trh nestačí. Včas zachycuje první vlnu 

zájmu o odpružené vidlice pro sjezd, v němž bylo v prodeji vždy výrazně silnější než v cross

country, kde je limitovala přece jen vyšší hmotnost. V té době patřilo Kangaroo v katalozích 

například německých distributorů k nejdražšímu sortimentu. Právě sem ale také začínají sahat 

první kořeny existenčních potíží, počátek konce firmy. 

Příběh Kangaroo je vlastně podobný i historii mnoha dalších "garážových" firem, 

které se snažily prosadit nezávislou produkcí. Jejich osud je příznačný pro celou jednu fázi 

vývoje mountainbikingu. Některé se rychle zorientovaly, včas své know-how zpeněžily a 

staly se součástí mocných korporací. Jiné získaly silného partnera, ostatní paběrkují nebo (tak 

jako Kangaroo) nepřežily vůbec. Pozdější jednání o korporaci či spolupráci s jinými firmami 
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(mj. Autor či RST) byla bohužel neúspěšná. Jako nešťastný krok se nakonec ukázal vstup pod 

křídla flrmy Mechanika Praha. Když došlo na nutnost nezbytných investic, zájem opadl a 

výsledkem byl nakonec i definitivní krach značky, byt' platnost licence byla časově omezená 

a jejím majitelem je dosud ing. RudolfNovotný, otec značky. 

Bankrotem fmny skončil jeden z mála českých bikových snů o technické světovosti, 

její vliv na pokrok odpružení v MTB je však nezpochybnitelný. Na působení značky ve 

velobyznysu tak dnes zůstává bohužel pouze vzpomínka. 

7.4.3 Morati 

V roce 1995 vstupuje do uzavřené hry několika málo exkluzivních hráčů na poli 

titanových rámů (např. Litespeed, Merlin) i česká společnost Mora Moravia se značkou 

Morati. Využívá přitom letité zkušenosti se zpracováním kosmického materiálu v rámci 

leteckého programu, ovšem v orientaci na cyklistickou produkci. ji pomáhá náhoda - v roce 

1995 se Mora Moravia zúčastňuje výstavy leteckých technologií v Toulouse a protože je 

odsud blízko do města St. Gaudens, tehdejšího sídla francouzské značky Sunn, rýsuje se 

nabídka na spolupráci. Následuje objednávka titanových klik a brzy na to také lukrativní 

zakázka titanových rámů pro závodní tým Sunn. Objednávka flrmy Sunn tehdy zahrnovala 

150 párů klik. Na jaře roku 1994 konečně přišla i dodávka titanových trubek, a tak se na 

Moravě začaly rodit první titanové bikové rámy. Mezi prvními zájemci o ně byl známý 

německý závodník Mike Kluge spolu se svým manažerem. Ten si tehdy objednal dva rámy, a 

současně s tím začala i spolupráce s bikovým týmem ČS MTB (Česká Spořitelna MTB). 

Později závodníci týmu Sunn Miguel Martinez či Christophe Dupouey získávají své světové 

trofeje na českých rámech, ačkoli titanovou šeď překrývá modrý lak a nálepky Columbus. 

A tak se v roce 1996 na českém i světovém trhu objevila nová značka. Vznikla ze 

spojení původního názvu MORA s připojením první slabiky šedého kovu Tl(tan). Odtud tedy 

MORA TI. Zároveň se vznikem obchodní značky Morati se v roce 1996 rozbíhá sériová 

výroba bikových rámů. O dokonalé kvalitě výrobků, které se rodily v Mariánském Údolí 

nedaleko Olomouce, svědčily i nezávislé testy v předních světových cyklistických 

magazínech, které stavěly značku v oblasti titanových výrobků nejvýš na světě. Značka vešla 

do podvědomí v mnoha zemích, například ve Francii, Spojených státech, Kanadě, Japonsku, 

Austrálii, Norsku, Švédsku i ve střední Americe. 

Začíná tak intenzivní, ačkoli krátký sen o českém titanovém zázraku, který končí po 

deseti letech ukončením výroby, když cyklistický program doplácí na pozici chudého 
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příbuzného v rámci koncernu Honeywell. Stopa Morati je nejen ve skromných domácích 

análech bikového vývoje nesmazatelná, vzpomínka na titanové výrobky, včetně vidlic, řidítek 

či sedlovek, vzniklé v hanáckých dílnách, stále budí pocit národní hrdosti, jenž je v této branži 

velice ojedinělý. 

Obr. 33 - Konstruktér Svatopluk Zatloukal se svou chloubou- titanovým kolem Morati 

7.4.4 Race Bike- RB 

Historie této firmy sahá do roku 1991. Tehdy se v porevolučních podnikatelských 

začátcích bývalý konstruktér z ČZ Strakonice Roman Bartosz rozhodl, že zkusí podnikat ve 

velobyznysu. V prvním roce vzniku si firma objednala 800 rámů z Taiwanu, aby z nich složila 

sériová kola pro masové účely. Jenomže Bartosz záhy zjistil, že kvalita součástek z Asie není 

příliš vysoká. Rozhodl se proto jít svou vlastní cestou. Své zkušenosti s výrobou motocyklů 

hodlal využít pro konstruování celoodpružených rámů. Roku 1992 tak spatřil světlo světa 

první rám. Zde také začíná vlastní konstruktérská cesta české firmy, kterou Bartosz původně 

nazval podle svých iniciál, a až později ji překřtil na Race Bike. Později v roce 2003 firma 

začíná intenzivně spolupracovat i s bývalým českým DH šampionem Petrem Heiníkem, který 

zde působí jako testovací jezdec a jeho poznatky mají na výrobu velký vliv. Mezi největší 

úspěchy firmy patří sjezdový rám Dragster, na kterém se slovenský závodník Filip Polc stal 

v roce 2001 mistrem Evropy ve sjezdu a nově také vývoj sjezdového rámu s převodovým 

ústrojím vlastní originální konstrukce ukrytým v jeho těle. Dnes firma vyrábí okolo 500 kusů 

rámů ročně a jde stále cestou malosériové výroby. 
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7.5 Osobnosti českého MTB- průkopníci, konstruktéři, závodníci 

Stejně jako světové MTB mělo své průkopníky, konstruktéry či závodníky, tak i to 

české si za poměrně svoji krátkou existenci vytvořilo spoustu nezapomenutelných osobností, 

které se určitým dílem zasloužili o popularizaci a rozvoj MTB u nás. 

Za průkopníky můžeme zcela jistě označit Petra Marka a Víta Kepku. Díky jejich 

setkání se u nás MTB rozběhlo skutečně dynamickým způsobem a v Evropě nebylo v 

začátcích progresívnějšího MTB hnutí, než ve Francii a u nás. Zejména zásluhou práce Petra 

Marka patříme k zakladatelům evropského organizovaného bikingu. Ten se v roce 1990 

dokonce zúčastnil školení v Paříži, po kterém se stal mezinárodním rozhodčím. 

Osobnosti, které hýbaly konstruktérským světem, jsou spojeny se jmény uvedenými v 

předešlých kapitolách (kap. - 7.4.2 - Kangaroo, 7.4.3 - Morati, 7.4.4 - Race Bike). Zejména 

Svatopluk Zatloukal, konstruktér leteckých motorů, je v konstruktérském světě pojmem. Jeho 

nápady a invence po krachu Morati jednoznačně chybí. Při anketě časopisu Velo v roce 1999 

na otázku, jak bude vypadat české MTB v roce 2009 mimo jiné odpověděl, že jeho firma bude 

mít patnáctiletou tradici. Dnes již víme, že se tak bohužel nestalo. Druhou osobností 

konstruktérství je bývalý motokrosař a závodník ve sjezdu František Mrázek. Kromě toho, že 

byl v závodech úspěný, tak pro Kangaroo vyvíjel sjezdové speciály a rámy, které se dočkaly 

uznání i v zahraničí (zejména sjezdové modely Red Soil a Prodigy). Po krachu firmy dodnes 

vyrábí a svařuje rámy ve své dílně v Černošicích a kolem se stále baví. 

Mezi největší úspěchy českého závodního MTB lze zařadit spoustu událostí. Bohužel 

většina z nich patří do mládežnických kategorií. Zde se o největší úspěchy zasloužili Kateřina 

Hanušová (2. na MS 1995),Tomáš Trunschka (3. na ME 1998), Jindřiška Bejstová (3. na ME 

XC 1997), Petra Bublová (2. na ME 2000) a Pavel Boudný (3. na ME 2000). Hlavně ale dnes 

v elitní kategorii závodící Jaroslav Kulhavý a Tereza Huříková. Ti se stali juniorskými 

světovými šampiony v cross-country, Kulhavý v roce 2003 a Huříková v roce 2005. 

V seniorských kategoriích na světovou medaili ale stále čekáme. Zde jsou největšími 

úspěchy shodně třetí místa z evropského šampionátu v cross-country žen v podání lyžařek 

Kateřiny Neumannové (1995) a později znovu Kateřiny Hanušové (2007). V mužské elitní 

kategorii zatím v cross-country nemáme závodníka, který by zde výrazněji uspěl. Zde jsou 

nejvýraznějšími počiny umístění bývalých cyklokrosařů Miloslava Kvasničky (3. a 4. místo 

1991 v Grundig Cupu) a Pavla Elsnice (3. místo 1994 SP v australském Cairns). 

To v technických disciplínách je situace jiná. Zde je třeba zmínit Michala Marošiho, 

evropského slalomového šampiona 1998 a evropského vicemistra 1999, který jako první z 
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českých reprezentantů proniknu! do širší světové špičky nejen ve slalomu, ale i sjezdu. Jeho 

umístění ze světových pohárů jsou toho důkazem. Památné je především celkové 6. místo v 

celkovém pořadí SP v roce 1999 a dvě čtvrtá místa ze závodů SP ve švýcarském Leysinu a 

rakouském Kaprunu. V ženské kategorii pak patří za zmínku stříbrná medaile Heleny 

Kurandové z ME 1999 a titul mistryně světa ve fourcrossu v podání bikrosařky Jany 

Horákové. Tím nejlepším MTB jezdcem dosavadní české historie je však nepochybně Michal 

Prokop. Ten se k nejprve dualu a později fourcrossu dostal přes BMX, které jezdil od dětství. 

Díky svému talentu a pracovitosti se vypracoval mezi nejlepší jezdce fourcrossu na světě. 

Dvojnásobný světový i evropský šampion, dvojnásobný vítěz SP, to je vizitka stále mladého 

závodníka, který se v posledních letech vrátil znovu k bikrosu, to kvůli nominaci na OH do 

Pekingu. N a českou fourcrossovou školu pak navázal v roce 2006 i další český závodník, 

když olomoucký fourcrossař Kamil Tatarkovič vyhrál finálový závod SP v Kaprunu. Zejména 

díky fourcrossu tak v posledních letech sklízí český mountainbiking opravdové úspěchy. 
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8 MTB a ekologie 

Již od počátků vzniku samotného mountainbikingu se jevilo jeho spojení s ekologií a 

přírodou jako maximálně prospěšné. Horská kola považovaná za ekologický sport měla být 

ideálním nástrojem k použití v terénu, neboť ke svému pohonu nevyužívají znečišťující zdroje 

a nevyluzují žádné ostré zvuky, které by plašily zvěř. Vztah bikerů a ochranářů měl být 

ideálním svazkem. Byla to krásná idea, která ale bohužel nemohla fungovat donekonečna. 

Dnes, o několik let později víme, že je všechno jinak. Stal se totiž přesně pravý opak. Horští 

cyklisté dnes patří mezi největší nepřátele ochranářů všech Národních Parků a chráněných 

oblastí. Je třeba si samozřejmě uvědomit, že některé z těchto problémů si bikeři zavinili sami, 

když jezdili v zakázaných zónách, kde rozrušovali původní krajinu. Hlavní argumentací 

ekologů především bylo, že cyklisté vlivem eroze ničí přírodu, a také jejich rychlou jízdou 

plaší zvěř. 

Již od 80. let tak bikeři začali bojovat v Americe s ochranáři, kteří jim bránili v užívání 

přírodních stezek a terénů. Prostor pro volné ježdění v přírodě se stále zmenšoval. Tento pro 

bikery velice neblahý trend se dále i se vznikem mountainbikingu šířil postupně za hranice 

Ameriky do ostatních zemí a států. To postihlo například i Kanadu, kde musely být zničeny 

všechny uměle vytvořené trasy pro jezdce. Problém se zákazem jízdy v horských oblastech (a 

někdy na zcela nesmyslných místech) postihl později i Českou republiku. Tento jev je 

k zamyšlení, uvědomíme-li si, že krajina v horách je velkou měrou zatížena i prací ochranářů. 

Ti využívajíc k likvidaci polomů těžké techniky, sami poškozují původní přírodní podmínky. 

Fenomén mountainbikingu se nadále obrovským tempem rozvíjel. Začínalo hrozit, že 

lidé budou vlastnit spousty horských kol, ale nebudou mít na nich kde jezdit. Tedy myšlenka, 

která začala ohrožovat i samotný byznys s horskými koly. Bylo tedy jasné, že se dříve nebo 

později bude muset najít řešení této situace. 

8.1 Vznik organizací podporujících jízdu v terénu - Amerika 

V návaznosti na výše uvedené problémy pak postupně vznikají organizace, které se 

rozhodly, že je budou řešit. Vznik vícero organizací na mnoha místech pak ukazuje, jak je 

podstatné podporovat MTB na regionálních a místních úrovních. 
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8.1.1 IMBA 

Stále větší rozmach horské cyklistiky je spjat s extrémním nárůstem pohybu bikerů 

v terénu, a to s sebou přináší nemalé potíže. Dochází tak ke střetům cyklistů s ochránci 

přírody, ale i dalšími uživateli terénních stezek, jako s jezdci na koních či pěšími chodci. Je 

třeba hledat nové lokality pro jízdu na kole a také vytvořit určitá pravidla pro pohyb těch 

stávajících. Logickou odpovědí na složitě řešitelný problém je vznik organizace IMBA 

(International Mountain Bicycling Association - Mezinárodní cyklistická asociace), jejímž 

úkolem je péče o rozvoj cyklostezek v terénních oblastech. 

Organizace byla zformována na jaře roku 1988 z iniciativy pěti kalifornských klubů. 

Ty pochopily, že proti úřadům je třeba vystupovat jednotně. První vítězství organizace na 

sebe nenechává dlouho čekat. Na podzim roku 1989 u příležitosti výstavy Interbike 

organizuje na popud IMBA společnost Specialized ve spolupráci s časopisem Bicycling 

propagační akci s názvem "No trails, No sales", neboli žádné stezky, žádné prodeje. Největší 

výrobci si záhy uvědomují, jak důležité je udržet místo pro provozování jízdy v terénu. 

Výkonným ředitelem organizace se stal Tim Blumenthal a sídlo se stěhuje ze slunné 

Kalifornie do coloradského Boulderu, kde sídlí dodnes. 

IMBA se nejenom snaží pečovat o stezky určené pro cyklisty, ale působí také v oblasti 

osvěty pro ohleduplný přístup horských cyklistů k přírodě. Hlavní náplní organizace je 

podpora terénní cyklistiky na federální, státní i místní úrovni a expertíza v udržování a 

navrhování či stavbě nových přírodě blízkých stezek. Zároveň představuje veřejnosti 

mountainbiking jako sport, který je šetrný k životnímu prostředí. Působnost organizace se 

brzy rozšířila do celých Spojených států a dnes má pobočky ve třech desítkách zemí (Velká 

Británie, Itálie, Německo apod.) s celkovou členskou základnou více než třiceti tisíc cyklistů. 

Aby se došlo k požadovanému kompromisu, vytvořila IMBA před několika lety jakýsi 

morální kodex terénního cyklisty, jehož dodržováním člověk podporuje svou jízdu v terénu, 

slušné chování a neničí přírodu. 

Kodex terénního cyklisty podle IMBA: 

• Jezdi pouze po povolených cestách - Jestliže je cesta označena jako zakázaná, 

nepoužívej ji. 

• Nezanechávej stopy- Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys jej nepoškozoval. 

Jezdi jen po existujících cestách, nevytvářej nové. Nejezdi smykem a nezanechávej po 

sobě odpadky. 
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• Ovládej své kolo - Je·zdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude 

můžeš někoho potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost. 

• Dávej přednost ostatním - Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení 

dostatečně zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav. Buď vstřícný a 

přátelský. Při míjení koní respektuj pokyny jezdce. 

• Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku - Neplaš zvířata a dávej jim 

dostatek prostoru k úniku. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní útvary a soukromý 

majetek. Zavírej brány ohrad. Nepoškozuj zemědělské kultury, zvláště před sklizní. 

• Jednej s rozmyslem - Jezdi s takovými vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej 

nebezpečné situace a změny počasí. Používej přilbu. 

IMBA se později vyvinula ze spolku lidí zapálených pro věc v organizaci, která zaměstnává 

profesionály různého zaměření. Zde se najdou specialisté pro vládní styky, pro styky 

s veloprůmyslem a další. Díky podpoře individuálních členů a mecenášství MTB firem dnes 

odvádí profesionální práci v dané oblasti. Známé jsou především týmy, které objíždějí lokality 

a regiony v automobilech s logem organizace. IMBA je organizace, která má v historii MTB 

nezastupitelné místo. 

OGIGO Obr. 34 - Logo organizace IMBA 

8.1.2 MTF 

IMBA však určitě není jedinou organizací bojující a lobující za potřeby bikerů v 

Americe. I když patří mezi organizaci s mezinárodní působností, bylo by mylné se domnívat, 

že řeší všechny potíže terénních cyklistů. Pomáhat je třeba i na lokálních úrovních. 

Z tohoto důvodu byla založena roku 1994 organizace nazvaná Mountain Trails 

Foundation (MTF). Ta vznikla v utažském Park City za účelem zpřístupnění a ochrany 

místních trailů (tedy terénních stezek), a to nejen pro horské cyklisty. Jejím cílem je 

zpřístupnit horské stezky všem nemotorizovaným uživatelům, jako jsou chodci či jezdci na 

koních (viz obr. 35). Stejně jako IMBA i MTF je zaměřena na etiketu uživatelů stezek a snaží 

se nabádat k slušnému chování a vzájemnému respektu. Samozřejmě, jako každá organizace, i 

MTF potřebuje ke své činnosti finanční prostředky. Ty jsou tvořeny jak členskými příspěvky, 

tak hlavně sponzorskými dary a granty. Každý projekt organizace je placen z veřejných 

grantů. 
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Hlavní heslo organizace zní: "Mountain Trails Foundation je oddána propagaci a ochraně 

přístupu k trailům pro všechny nemotorizované uživatele." 

Organizace se samozřejmě zaměřuje i na propagaci, a to prostřednictvím médií či 

pořádání závodů na svých stezkách. Stěžejní je pak každoročně vydávaná mapa stezek 

v okolí, tzv. Park City Trail Map. Je tedy jasné, že pomoc při budování stezek a jejich údržby 

je potřebná i na lokální úrovni. Vyjednávání s vlastníky půdy a spolupráce s orgány na všech 

úrovních, to je náplň této organizace. Díky činnosti organizace jsou střety a konflikty 

uživatelů zcela výjimečné. Všichni spolupracují a dobře jsou si vědomi hodnot, které zdejší 

stezky přinášejí. 

.. 

8.1.3 BMA 

• 

Obr. 35- Na logu organizace MTF je zřetelně vidět, 

na které uživatele stezek je zaměřena její pozornost 

Zkratka BMA znamená Boulder Mountainbike Alliance. Stejně jako organtzace 

Mountain Trails Foundation má na starosti podporu terénní cyklistiky ve svém regionu. Jejím 

cílem je vytvoření pozitivního mínění a image horské cyklistiky v Boulder County. Stejně 

jako další organizace jí podobné se též snaží o vytvoření nových stezek pro horské cyklisty, 

opravu a renovaci starých a snaží se, aby existovalo co nejméně stezek zavřených pro 

cyklisty. 

Organizace BMA byla založena na jaře roku 1991 jako Boulder Offroad Aliance 

(BOA) skupinou několika nadšenců, kteří cítili, že je třeba bojovat za práva terénních cyklistů 

v jejich regionu.V roce 2006 změnila svůj název na stávající pro dokonalejší charakterizaci a 

popsání jejich cílů. K dnešnímu dni má organizace dokončeno 110 hlavních projektů, 

týkajících se rozvoje a popularizace MTB. Na konci roku 1991 měla organizace 38 členů a 

v dnešní době jich má přes 500. Prvním předsedou organizace byl Kent Young až do roku 

1996. Tím současným je od roku 2007 Mike Barrow. Organizaci čeká do dalších let ještě 

mnoho nelehkých úkolů v oblasti rozvoje a podpory MTB ve svém regionu. 
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8.2 Vznik organizací podporujících jízdu v terénu- ČR 

8.2.1 ČEMBA 

Problém se stezkami a ochranáři nezasáhl pouze americký kontinent. S rozvojem MTB 

po celém světě začaly vznikat problémy spojené s tímto fenoménem. To se samozřejmě 

dotklo i České republiky. Bylo potřeba vytvořit organizaci, která po vzoru těch zahraničních 

(a prověřených) bude bojovat za práva bikerů pro jízdu v přírodním terénu. O nutnosti 

vytvoření takové organizace se mluvilo už několik let. Teprve až s příchodem Tomáše 

Kvasničky začíná tato představa nabírat reálných obrysů. 

V květnu roku 2007 tak vzniká občanské sdružení s názvem ČEMBA, neboli Česká 

Mountainbiková Asociace (snahy o rozjezd sdružení tu byly i dříve). Jejím základním 

posláním je zastupovat a hájit zájmy terénních cyklistů, chránit je před stále narůstajícími 

zákazy jízdy na kole, podpora stavby terénních stezek a jejich značení a také propagace 

terénní cyklistiky. Jde o to, aby se našel stejně jako kdysi ve světě určitý kompromis, který by 

řešil užívání stezek všemi uživateli. Není možné například pouze preferovat chodce, ale i 

bikery. Ti v dnešní době tvoří podstatnou část návštěvníků takových stezek a přinášejí s sebou 

tak důležitý turistický ruch do navštěvovaných oblastí. 

Obr. 36 - Česká mountainbiková asociace a její logo 

česká. . b.k , mouota1n 1 ova 
asoc1ace 
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9 Závěr 

Jak jsem již na začátku této práce uvedl, mountainbiking se i přes své relativní mládí 

může ohlížet do své historie. Ta je dnes po dvaatřiceti letech více než bohatá. Za dobu své 

existence si horská cyklistika vydobyla pevné místo nejen ve světě cyklistiky, ale i světového 

sportu vůbec. Stala se celosvětově jednou z nejoblíbenějších sportovních aktivit, vždyť dnes 

horské kolo vlastní velký počet lidí, a to i ti, kteří sportu jinak příliš neholdují. Právě 

masovost je obrovské pozitivum tohoto sportu, jeho oblíbenost je u široké veřejnosti téměř 

neskutečná. Díky výše uvedeným argumentům tak vyvrátila omyl, který ji provázel v jejím 

zrodu - Totiž tvrzení, že se bude jednat pouze o překotnou módní záležitost a časem ze světa 

cyklistiky zmizí. Naopak, popularita horské cyklistiky rostla závratným tempem a zejména 

v devadesátých letech byl její boom obrovský. Firmy prodávaly tisíce kusů horských kol, 

jejich roční obraty byly ohromné. Je ale na místě si říci, že počáteční nadšení postupem času 

vyprchalo. Počáteční ideály jezdců z Marin County (kap. 4.1.1.4), tedy volnomyšlenkářství a 

svoboda sportu, jsou téměř pryč. Přesto si mountainbiking v dnešní podobě hledá stále nové 

příznivce, přicházejících stále častěji i z řad silničních entuziastů. Ti, mnohdy znechuceni 

z agrese řidičů na silnicích, přecházejí na terénní cyklistiku a hledají nové výzvy. Příliv 

nových nadšenců do MTB je tak neustálý a dá se předpokládat, že bude pokračovat i v letech 

následujících. 

Co se týče vývoje, tak i zde bude s největší pravděpodobností pokračovat postupný 

progres. Srovnejme jen, jak moc se horské kolo postupně změnilo až do dnešní podoby. 

Z těžkých ocelových a neobratných Breezerů (kap. 5.2) se vyvinuly lehké karbonové 

celoodpružené stroje. Ty se stále více začínají využívat i v cross-country závodech, což bylo 

ještě před několika lety absolutně nepředstavitelné. Stále je tedy na horských kolech co 

zlepšovat. Konstruktéři už teď experimentují s integrovaným převodovým systémem v rámu 

či elektronickými systémy, např. řazením. Rezervy jsou i v pružících systémech a také ve 

vývoji pneumatik. Budoucnost lze vidět i v použití rozličných slitin materiálů a technologií 

jejich zpracování. To se týká hlavně kompozitů, tedy karbonu. Dříve výjimečný a drahý 

materiál se stal díky sériové produkci dostupným pro velké spektrum zájemců. Do budoucna 

lze očekávat i nástup nanotechnologií do cyklistického průmyslu. Veliké změny ve vzhledu 

kol či geometrií rámů však již očekávat nelze a nic na tom nejspíše nezmění ani pokusy 

výrobců s různými průměry kol. Zde se kromě typických šestadvacetipalcových kol objevují 

snahy o montování průměrů 24 (sjezd) a 29 (cross-country) palců. V těchto pokusech je však 
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třeba hledat spíše komerční záměry výrobců o zvýšení prodeje výrobků, i když určité výhody 

přinášejí. V následujících letech se tak nedá očekávat žádná velká vývojová evoluce, ale spíše 

kosmetické úpravy a vylepšování stávajících technologií a produktů. 

Závodní mountainbiking přes své počáteční nadšení dodnes stále hledá svoji tvář. Je 

jasné a velmi pravděpodobné, že úrovně boomu devadesátých let už nikdy nedosáhne. 

Tehdejší nadšení pro soutěžní pojetí MTB a jeho popularita je v nenávratnu. Organizátoři a 

funkcionáři si stále lámou hlavu, jak přitáhnout diváky zpátky k závodním tratím. Vyvíjejí se 

disciplíny, ale i pravidla. V pravidlech došlo k největší změně v roce 2005, kdy se na tratě 

v XC zavedla mechanická depa po vzoru cyklokrosu, stále však s určitými omezeními, která 

zaručují podstatu MTB. Totiž, že závodník si na trati musí poradit sám, s vyloučením cizí 

pomoci. Jakmile opadl zájem diváků, opadl i zájem masmédií o závodní formu MTB. Dnes 

tak MTB z pohledu vysílacích časů spíše živoří a je velmi těžké říci, zda se v příštích letech 

na tomto negativním vývoji něco změní. Největší případný divácký potenciál má rozhodně 

fourcross. Atraktivní disciplína s mnoha překážkami a souboji může v budoucnu přitáhnout 

tolik kýženou diváckou kulisu a příliv fanoušků. 

Ani závodnímu MTB se bohužel nevyhnuly dopingové skandály. S postupem času, 

když se disciplína stávala stále uznávanější, bylo jasné, že nedovolené praktiky zasáhnou i 

tento sport. Nejdříve cross-country. Náročný vytrvalostní sport se k dopingovým řešením 

přímo nabízí, a tak se nakonec objevují i první "EPO hříšníci." Nejprve se přiznává 

francouzský závodník Jerome Chiotti, později neprojdou kontrolou i další, například Chris 

Sheppard, Bas Van Dooren či Filip Meirhaeghe, tedy samá známá jména. U nás dostává 

dvouroční zákaz startu za doping (nandrolon) i tehdejší vítěz českého poháru v XC Martin 

Kaňkovský. V technických disciplínách je pak potrestán Australan Wade Bootes, bikrosař a 

závodnfk v dualu. Na absolutní čistotu MTB tak už dnes věří jen málokdo. Přesto zde, co se 

týče množství pozitivně testovaných, není tolik skandálů, jako dnes v silniční cyklistice. 

Kromě fyzických schopností zde totiž stále rozhoduje i um závodníka (to se týká zejména 

technických disciplín). Bylo by ale navýsost naivní domnívat se, že problém dopingu sám od 

sebe zmizí. V problematice dopingu je třeba provést razantní změny, ty se však netýkají 

pouze cyklistiky, ale vrcholového sportu jako celku. 

Velkými změnami prošla i česká horská cyklistika. Situace zde byla velmi obdobná té 

světové. Po počátečním nadšení přišel útlum a krach mnoha firem. O znovuzrození 

společností Morami (kap. 7.4.3) či Kangaroo (kap. 7.4.2) si můžeme nechat pouze zdát, ačkoli 

jejich nápady hýbaly konstruktérským světem MTB. Někdy ale "pouhá" invence bohužel 
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nestačí. I v závodním MTB máme hodně co zlepšovat. Máme sice fourcrossové mistry světa, 

ale co sjezd a cross-country? Pomineme-li sjezd, na který zde přeci jen nemáme ideální 

tréninkové podmínky, máme velké rezervy právě v cross-country. Zde i po dlouhých letech 

stále patří mezi nejlepší závodníky historie Miloslav Kvasnička a Pavel Elsnic, díky svým 

výsledkům ze SP (viz kapitola 7.5). V mládežnických kategoriích jsme nikdy o medaile nouzi 

neměli, ale v té elitní už to je horší. Můžeme tak s nadějí vzhlížet do budoucnosti a doufat 

v zisk medaile ze světových šampionátů či OH. Nadějní čeští závodníci Tereza Huříková a 

Jaroslav Kulhavý můžou být těmi, kteří český syndrom neúspěchu na vrcholných 

šampionátech jednou prolomí. 

Poslední slovo neřekl ani Špindlerův Mlýn, jakási Mekka českého mountainbikingu. 

Pro rok 2008 se opět připomene konáním jednoho ze závodů Českého poháru v XC. Ten by 

měl sloužit jako generální zkouška pro případné pořádání Světového poháru v roce 2009, 

jehož konání je pak podmínkou pro úspěšnou budoucí kandidaturu Špindlerova Mlýna na MS 

v roce 2011. Zatím se však tento sen nezdá příliš reálný. Obrovskými změnami by musela 

projít zejména sjezdová trať, ta současná světové parametry již dávno nemá. Bude tedy 

záviset především na spolupráci s ochranáři a zástupců KRNAP, kteří snad povolí vést trať 

jinými úseky. Špindlerův Mlýn se jako centrum českého MTB osvědčil a jinak tomu zřejmě 

nebude ani v letech následujících. 

Velký kus cesty prošel mountainbiking i ve spojení se životním prostředím (kap. 8). 

Na jakési vlně oscilují vztahy terénního sportu s ochranáři. Z nejprve idylického nápadu o 

dokonale ekologickém sportu neškodícímu přírodě se postupem času stalo nepřátelství. 

Později díky organizacím, které vznikly za účelem lobování za práva bikerů, nastávají lepší 

časy. Obě znesvářené skupiny pochopily, že si mohou být navzájem velmi prospěšné. Hlavně 

v Americe se situace změnila k lepšímu. 

To v ČR je problém ještě v raném stadiu. Ochranáři ale i politici musí pochopit, že je 

třeba stavět stezky určené pro bikery. Zákazy vjezdu nic neřeší. Stejně ale ani tak hromadná 

výstavba asfaltových stezek v mnoha krajích. Na takovýchto "cyklostezkách" si totiž jízdu 

neužije ani silničář, a už vůbec ne biker. Ve výstavbě speciálních terénních stezek pro bikery 

(tzv. singletracky) je třeba vidět budoucnost mountainbikingu. Ty přilákají spoustu bikerů do 

nových oblastí, zvýší se cestovní ruch a zlepší ekonomika v daném regionu. Je to však běh na 

dlouhou trať a potrvá ještě dlouho, než se situace zlepší Gestli se někdy vůbec zlepší). Mohlo 

by to však vzbudit novou vlnu zájmu o mountainbiking, hlavně ten rekreační, masový. Jak už 
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jsem již v práci uvedl, v masovosti MTB vidím jeho největší devízu a potenciál, který ještě 

nebyl bezezbytku využitý. 

Horská cyklistika je jednoznačně fenoménem, který si oblíbila velká masa lidí, a to 

nejen pro rekreační účely. O její historii dokonce natočil Billy Savage dokument Klunkerz, 

který spatřil světlo světa v řijnu roku 2006. Film má podtitul "A film about mountain bikes", 

tedy film o horských kolech. Troufám si tvrdit, že do dalších let mountainbiking svoji pozici 

ještě posílí. 
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Seznam zkratek a cizích slov 

ATB- All Terrain Bike- kolo do každého terénu 

BMA - Boulder Mountainbike Aliance - Mountainbiková aliance v Boulderu 

BMX - Bicycle Mountain Cross - bikrosové závody 

CORBA- Canadian Off-Road Bicycle Association- Kanadská terénní cyklistická asociace 

ČEMBA - Česká mountainbiková asociace 

ČSC - Český svaz cyklistiky 

ČP - Český pohár 

DH - Downhill - závody ve sjezdu 

EPO - Erythropoetin - často používaná forma krevního dopingu 

IMBA - Intemational Mountain Bicycling Association - Mezinárodní mountainbiková 

asociace 

KRNAP - Krkonošsky Národní Park 

ME - Mistrovství Evropy 

MS - Mistrovství světa 

MTB - mountainbike, mountainbiking - horské kolo, horská cyklistika 

MTF- Moutain Trails Foundation- Nadace horských cest 

NORBA- National Off-Road Bicycle Association- Národní terénní cyklistická asociace 

OH- Olympijské Hry 

SPD - Shimano Pedalling Dynamics - systém nášlapných MTB pedálů firmy Shimano 

SP - Světový pohár 

UCl- Mezinárodní cyklistická unie 

UEC - Evropská cyklistická unie 

VCCP - Velo Cross-Club de Paris - Klub terénní cyklistiky Paříž 

VTT- Vélo Tout Terrain- kolo do každého terénu (z Francouzštiny) 

XC - Cross-country - závody na okruzích 

4X- Fourcross- závody čtyř jezdců v jedné dráze 

"Cruiser"- cestovní kola s tlustými pneumatikami 

"Clunkers"- přestavěné bicykly, ze kterých vznikla horská kola 

"Bike", "biker"- horské kolo, jezdec na horském kole 

"Repack" - znovu namazat, první MTB závody 

"Singletrack" - stezka speciálně vytvořená pro účely bikerů 


