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Abstrakt 

Název:      

Vznik a historický vývoj cyklistické disciplíny freestyle BMX 

Cíle:   

Cílem práce je vypracování ucelené a přehledné studie, která pojednává o vzniku a 

historickém vývoji cyklistické disciplíny freestyle BMX. Na základě dostupných zdrojů, 

tištěných publikací a internetových zdrojů zabývajících se problematikou freestyle 

BMX, je vytvořen sled významných událostí v České republice a ve světě, který určil 

vznik a historický vývoj samotné disciplíny. 

Metody:   

Při vypracování práce bude nejprve využita analýza všech dostupných dokumentů o 

cyklistické disciplíně freestyle BMX. Dále bude využita metoda používaná ke 

zpracování historické práce.  

Výsledky: 

Bylo zjištěno, že poprvé se objevil BMX na území Nizozemí v roce 1956. Oficiální 

vznik BMX v 60. letech 20. století bývá spojován s územím Kalifornie v USA. BMX 

má kořeny v motocrossu, ze kterého je odvozeno pojmenování cyklistického sportu 

BMX. Z cyklistického sportu BMX se o několik let později vyvíjí samostatná 

cyklistická disciplína freestyle BMX. Svým zaměřením se řadí do extremních sportů. 

Historický vývoj freestyle BMX je spojen převážně s územím Kalifornie, později se 

freestyle BMX rozšiřuje v 80. letech 20. století do Evropy. Nyní se freestyle BMX 

dynamicky vyvíjí po celém světě.  

Klíčová slova: 

BMX, bicycle motocross, freestyle BMX, extremní sporty, cyklistická disciplína, vznik, 

historie 

  



 

 

Abstract 

Title:        

Origin and historical evolution of cycling discipline freestyle BMX 

Objectives:   

The aim of thesis is to devise comprehensive and structured work, which focused on the 

origin and historical evolution of cycling disciplines freestyle BMX. On the basis of 

available resources, particularly printed publications and internet resources involved in 

freestyle BMX, is created by a sequence of major events in the Czech Republic and in 

the world, which caused the origin and historical evolution of the discipline itself. 

Methods:   

At first will be used an analysis of all available information about cycling discipline 

freestyle BMX. It will be also used the methods used to process historical works. 

Results:       

It was found that first appearance of BMX was in the Netherlands in 1956. The official 

origin in the 60s of the 20th century is associated with the area of California in the 

USA. BMX has its roots in motocross, from which is also derived the name of BMX. 

The cycling sport BMX develops to independent cycling discipline freestyle BMX a 

few years later. Freestyle BMX belongs to extreme sports. Historical evolution of 

freestyle BMX is associated mainly with the California area. Freestyle BMX was 

expanding in the 80s of the 20th century to the Europe. Nowadays freestyle BMX is 

dynamically evolving worldwide. 

Keywords:    

BMX, bicycle motocross, freestyle BMX, extreme sports, cycling discipline, the origin, 

historical evolution 

  



7 

 

Obsah 

Slovníček pojmů ........................................................................................................................... 10 

1 Úvod  ........................................................................................................................................ 11 

2 Současný stav bádání a rozbor pramenů .................................................................................... 13 

 2.1 Literatura knižní ................................................................................................................... 13 

 2.2 Periodika ............................................................................................................................... 15 

 2.3 Internetové zdroje ................................................................................................................. 17 

 2.4 Audiovizuální prameny ........................................................................................................ 19 

3 Cíle, úkoly a metodika práce ..................................................................................................... 22 

 3.1 Cíle práce .............................................................................................................................. 22 

 3.2 Úkoly práce .......................................................................................................................... 22 

 3.3 Metodika práce ..................................................................................................................... 22 

4 Obecné informace o cyklistickém sportu BMX ........................................................................ 25 

 4.1 Vznik a historický vývoj cyklistického sportu BMX ve světě ............................................. 25 

 4.2 Rozdělení cyklistického sportu BMX .................................................................................. 26 

 4.3 Cyklistická disciplína BMX Supercross ............................................................................... 27 

5 Obecné informace o cyklistické disciplíně freestyle BMX ....................................................... 28 

 5.1 Zařazení cyklistické disciplíny freestyle BMX do skupiny sportů ...................................... 28 

 5.2 Vznik a historický vývoj cyklistické disciplíny freestyle BMX ve světě ............................ 30 

 5.3 Vznik a historický vývoj cyklistické disciplíny freestyle BMX v České republice ............. 31 

6 Organizace zastřešující cyklistický sport BMX ......................................................................... 33 

 6.1 Organizace zastřešující cyklistický sport BMX ve světě ..................................................... 33 

 6.2 Organizace zastřešující cyklistickou disciplínu freestyle BMX ve světě ............................. 35 

 6.3 Organizace zastřešující cyklistickou disciplínu freestyle BMX v České republice ............. 36 

7 Historické dělení (kategorizace) cyklistické disciplíny freestyle BMX .................................... 38 

 7.1 Big air (mega ramp).............................................................................................................. 39 



 

8 

 

 7.2 Bowl (superbowl, pool) ........................................................................................................ 41 

 7.3 Dirtjump (dirt) ...................................................................................................................... 42 

  7.3.1 Pumptrack ..................................................................................................................... 43 

 7.4 Flatland (flat) ........................................................................................................................ 44 

 7.5 Minirampa (miniramp) ......................................................................................................... 45 

 7.6 Park versus Street (streetstyle) ............................................................................................. 46 

 7.7 Vert (superpipe, halfpipe, vertikální rampa) ........................................................................ 48 

8  BMX kolo ................................................................................................................................. 50 

 8.1 Vznik a historický vývoj BMX kola .................................................................................... 50 

 8.2 Historický vývoj firem specializujících se na výrobu BMX kol .......................................... 51 

 8.3 Charakteristika BMX kol určených pro cyklistickou disciplínu freestyle BMX ................. 52 

  8.3.1 Pojmenování dílů (komponentů) freestyle BMX kola .................................................. 53 

 8.4 Rozdělení freestyle BMX kol podle skupin ......................................................................... 57 

9 Základní charakteristika freestyle BMX triků ........................................................................... 59 

 9.1 Kategorie minirampa a vert .................................................................................................. 59 

 9.2 Kategorie bowl a park .......................................................................................................... 61 

 9.3 Kategorie dirtjump................................................................................................................ 62 

 9.4 Kategorie big air ................................................................................................................... 62 

 9.5 Kategorie street ..................................................................................................................... 63 

 9.6 Kategorie flatland ................................................................................................................. 63 

10 Freestyle BMX překážky ......................................................................................................... 65 

 10.1 Dělení freestyle BMX překážek ......................................................................................... 66 

  10.1.1 Překážky specifikující kategorii big air ...................................................................... 66 

  10.1.2 Překážky specifikující kategorii bowl ........................................................................ 66 

  10.1.3 Překážky specifikující kategorie dirt .......................................................................... 67 

   10.1.3.1 Překážky specifikující kategorii pumptrack ..................................................... 67 



 

9 

 

  10.1.4 Tvar překážky specifikující kategorii minirampa a vert ............................................. 67 

  10.1.5 Překážky specifikující kategorii park ......................................................................... 67 

  10.1.6 Překážky specifikující kategorii street ........................................................................ 68 

  10.1.7 Překážky určené pro trénink freestyle BMX triků ...................................................... 69 

 10.2 Vybraná tréninková centra specializující se na freestyle BMX ......................................... 69 

  10.2.1 Vybraná tréninková centra určená pro freestyle BMX v České republice ................. 69 

  10.2.2 Vybraná tréninková centra určená pro freestyle BMX ve světě ................................. 70 

11 Osobnosti cyklistické disciplíny freestyle BMX ..................................................................... 72 

 11.1 Osobnosti cyklistické disciplíny freestyle BMX ve světě .................................................. 72 

 11.2 Osobnosti cyklistické disciplíny freestyle BMX v České republice .................................. 73 

12 Významné události cyklistické disciplíny freestyle BMX ...................................................... 75 

 12.1 Tradiční freestyle BMX akce ve světě ............................................................................... 75 

 12.2 Tradiční freestyle BMX akce v České republice ................................................................ 76 

 12.3 Netradiční freestyle BMX akce ve světě ............................................................................ 77 

13 Závěr ........................................................................................................................................ 79 

Seznam použitých zdrojů .............................................................................................................. 82 

Seznam obrázků ............................................................................................................................ 90 

Seznam příloh ............................................................................................................................... 91 

 

  



 

10 

 

Slovníček pojmů 

BMX – Zkratka pro bicycle motocross. 

Coping (koping) – Coping je kovová trubka umístěna na vrcholu rádiusu, většinou 

slouží k tzv. grindování, kdy jezdec pomocí stupaček přidělaných na kole jede po 

zmiňovaném copingu. 

Course – Slovem course bývá označena část skateparku nebo také celý skatepark. 

Nejčastěji bývá spojeno se slovem street, vyjadřuje jistou sekci (část), která bývá 

specifická několika překážkami.  

Quaterpipe (Rádius) – Jedná se o jednu čtvrtinu kruhu.  Každý rádius mívá svůj 

poloměr, od kterého se odvíjí uzavřenost/otevřenost daného rádiusu. Rádius bývá 

podepřen kostrou, která drží jeho tvar. 

Motomag – Motomag by se dal přirovnat k dnešním špicím. V době vzniku byl 

považován za lehčí, pevnější a taky barevně rozmanitější výplet kola.  

MTB – Zkratka pro mountainbiking. 

Palec (jednotka) – Palec neboli coul je stará jednotka pro měření délky, její hodnota 

kolísá mezi 23 až 27 mm (v České republice se vyjadřuje jako 26,3 mm). Dodnes se 

užívá běžně v USA.  

Plošina – Plošinou bývá označována vodorovná plocha se zemí za hranou rádiusu, která 

umožňuje jezdcům rozjezd a naskočení do rádiusu, popř. je možné ji využít k provádění 

triků.   

Překážka – Tímto slovem se označuje jednotlivý díl ve skateparku. Překážka může mít 

různé tvary a provedení.  

Spot – Místo převážně situované ve městě, kde mohou jezdci využívat streetové 

překážky k ježdění. 

Trik – Vymyšlená sestava pohybů (u profesionálních jezdců se jedná o přesný sled 

pohybů), kterou jezdec realizuje během své jízdy. Každý jezdec mívá specifický styl, 

který utváří jezdcovu identitu 
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1 Úvod 

Vybral jsem si téma zaměřené na freestyle BMX, jelikož se této disciplíně 

aktivně věnuji již deset let a je mi komunita věnující se freestyle BMX blízká. Další 

pohnutkou pro sepsání této práce bylo nedostatečné zmapování historie BMX. 

Problematikou zabývající se freestyle BMX se okrajově v České republice zabýval 

student fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, který však pouze zpracoval 

formou bakalářské práce metodiku některých triků z cyklistické disciplíny freestyle 

BMX. Jeho práce tedy není pro freestyle BMX z historického pohledu přínosná. 

Rozhodl jsem se proto vytvořit ucelenou a přehlednou práci, která bude ve výše 

zmíněné problematice nápomocná a vysvětlí některé z pojmů užívaných ve freestyle 

BMX. 

Díky počátečnímu bouřlivému vývoji není problematika freestyle BMX 

dostatečně literárně zmapována. V České republice ale i ve světě neexistuje mnoho 

publikací specializujících se na téma freestyle BMX. Díky nespoutanosti freestyle BMX 

v průběhu vývoje nevznikla žádná souhrnná práce komplexně mapující tuto 

problematiku. Mezi nejčastěji dostupné komunikační kanály freestyle BMX komunity 

patří tištěné publikace (časopisy) a hlavně internetové stránky, které informují o dění ve 

freestyle BMX komunitě. Trendem posledních let se stala videa, ve kterých bývají 

zveřejňovány veškeré informace o freestyle BMX. 

Cyklistická disciplína freestyle BMX patří mezi historicky mladší sporty, které 

vznikly na přelomu 60. let 20. století. Počátky této disciplíny se zrodily v Kalifornii, 

kde v té době vznikalo mnoho freestylových sportů. V počátku vývoje byla komunita 

freestyle BMX jezdců lidmi vnímána spíše jako subkultura, která nemá potenciál se dále 

rozvíjet, toto tvrzení se však velmi brzo vyvrátilo. Některé cyklistické organizace i přes 

dlouholetý vývoj tvrdí, že nelze freestyle BMX považovat za cyklistickou disciplínu 

kvůli své nespoutanosti. Předkládaná práce by měla tento argument vyvrátit a ukázat, že 

freestyle BMX během historického vývoje dosáhl úrovně plnohodnotné sportovní 

disciplíny.  

Freestyle BMX lze brát jako sport, který zároveň ovlivňuje životní styl nebo 

módní trendy. Tím se odlišuje od všedních sportů. Freestyle BMX se stále dynamicky 

vyvíjí, využívá nových technologií a stále se snaží pokořit nově dosažené limity.  Vývoj 

cyklistické disciplíny freestyle BMX není stále u konce, což například dokazuje stálý 
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vývoj kategorií freestyle BMX. Některé kategorie se v průběhu let profesionalizovaly a 

globalizovaly do takové míry, že se jezdci pohybujícící se na profesionální úrovňi 

danou disciplínou živí. Společně s profesionalizací u některých kategorií dochází ke 

zlepšení zázemí pro sportovce. V současné době existují specializovaná tréninková 

centra zaměřující se na freestyle BMX.  

Popularita freestyle BMX roste a zároveň se zvyšuje povědomí o tomto sportu 

v České republice i ve světě. Přispívá tomu medializace tohoto sportu a některé 

sportovní události, díky nimž není na tento sport již nahlíženo jako na neprofesionální 

sport. Popularita freestyle BMX a příliv finančních prostředků umožnuje jezdcům 

výkonnostní růst, kterému mohou napomoci ranou specializací již od dětství. Doufám, 

že touto cestou se bude ubírat freestyle BMX i v následujícím vývoji. 

 

  



 

13 

 

2 Současný stav bádání a rozbor pramenů 

 V české ale i zahraniční literatuře existuje pouze málo knižních zdrojů, které se 

zabývají problematikou freestyle BMX. Nedostatek knižních zdrojů částečně 

kompenzují některá periodika zaměřená přímo na problematiku freestyle BMX. 

V České republice současně existuje pouze jedno tištěné periodikum zaměřené na 

freestyle BMX, ve světě jich však nalezneme větší množství. Periodika bývají většinou 

zaměřená na komunitní dění, významné události a aktuální témata odehrávající se ve 

freestyle BMX, které bývají často doplněny slangovými výrazy typickými pro freestyle 

BMX. Nejvíce dostupných zdrojů o freestyle BMX nalezneme na internetu. Nejméně 

častým příkladem bývají publikace zveřejňované formou elektronického periodika. 

Častěji narazíme na internetové zdroje obsahující články samotných jezdců. Mnohokrát 

mají informace publikované touto formou nízkou míru validity. Existuje velmi málo 

odborníků, kteří problematice freestyle BMX rozumí. Proto je důležité, být při získávání 

informací obezřetný a informovat se z více zdrojů. Největší míru zastoupení dostupných 

pramenů v současné komunitě freestyle BMX tvoří audiovizuální prameny. 

Audiovizuální prameny bývají vydávány nejčastěji formou videí, které mnohdy 

zastupují i články publikované na specializovaných internetových stránkách. 

Audiovizuální prameny věrně zachycují historické momenty freestyle BMX, díky nimž 

si může divák vytvořit obraz o cyklistické disciplíně freestyle BMX. Tento druh 

zaznámu se nyní také využívá pro výuku a vzdělávání freestyle BMX jezdců. Závěrem 

bych chtěl zmínit, že má freestyle BMX kvůli své nespoutanosti značné mezery 

v zaznamenávání historických souvislostí.  

2.1 Literatura knižní 

 V první podkapitole rozeberu literaturu knižní zabývající se freestyle BMX. 

Zmíním zde dvě hlavní tištěné publikace vydané v České republice a také dvě 

významné světové publikace. 

Literatura knižní v České republice 

 Největší počet dostupných informací na území České republiky v rámci jedné 

knihy o freestyle BMX  naleznete v knize s názvem Encyklopedie od Pepy Dresslera. 

V Encyklopedii naleznete okrajově rozebranou historii freestyle BMX ve světě a 

v České republice, organizace zaštitující freestyle BMX v České republice a krátkou 
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kapitolu o vývoji kol. Dále je v této knize členěno základní rozdělení freestyle BMX do 

kategorií. Informace o kategoriích jsou Dresslerem (2003) pečlivě vypracovány, 

bohužel některé z nich jsou již neaktuální. Dalo by se říct, že tato publikace patří mezi 

nejzdařilejší dílo o freestyle BMX knižní literatury na území České republiky. 

Problematice freestyle BMX se také věnuje fotografická publikace Street Kids 

od Derecka Harda (2012). Publikace Street Kids vznikla jako moderní kniha věnující se 

mladým lidem, kteří se jistým způsobem realizují v ulicích moderních měst. V rámci 

publikace jsou představeny čtenáři krátké profily doplněné fotkami, které zmiňují street 

kulturu sportovců, hudebníků a umělců. Freestyle BMX v rámci této publikace zastupují 

Dominik Nekolný, Martin Dražil za kategorii flatland a Michael Beran zastupující 

kategorii park. Právě poslední zmíněný jezdec se významně podílel na utváření historie 

freestyle BMX v České republice a bude v rámci této kapitoly ještě dále zmíněný.  

Literatura knižní ve světě 

V zahraniční literatuře mezi nejznámější a nejprodávanější publikace patří kniha 

The Ride of My Life od Mata Hoffmana a kniha The Rise of BMX freestyle o Haro 

Bikes a o životě Boba Hara. 

 První z výše zmíněných publikací The Ride of My Life se věnuje freestyle BMX 

z pohledu Mata Hoffmana, významného jezdce a držitele světových rekordů. Mat 

Hoffman a Mark Lewis (2002) popisují ve své knize freestyle BMX od svého prvního 

setkání až do roku 2002, kdy byla kniha vydána. Taktéž v ní popisuje důležité 

okamžiky, které ho v jeho kariéře potkaly. Zmiňuje v ní také okamžik založení své 

firmy Hoffman Bikes a následný vývoj firmy. The Ride of My Life patří mezi jednu 

z nejzdařilejších publikací ve světě. 

 The Rise of BMX freestyle volume I. od Dominika Phippse 

(www.harobikes.com, 2014) patří mezi významné knižní publikace, které se zabývají 

problematikou freestyle BMX. Kniha mapuje příběh skromného jezdce Boba Hara, 

který na počátku své kariéry pracuje pro BMX Action magazine. Dále se zabývá 

odvážným podnikatelským krokem, který podnikl Bob Haro v roce 1978. Zmiňuje také 

rok 1980, kdy Bob zaznamenal intenzivní jezdecký progres, který vyústil roku 1986. 

The Rise of BMX freestyle volume I. zaznamenává vývoj značky v rozmezí let 1978 a 

1986, vydána byla roku 2013.  Na tuto knihu navazuje druhá publikace s názvem The 

http://www.harobikes.com/
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Rise of BMX freestyle volume II. vydaná v roce 2014, která navazuje na první publikaci 

a doplňuje ji o události v rozmezí let 1987 - 1993. 

2.2 Periodika 

Periodika publikovaná v České republice 

  Periodika neboli časopisecká literatura v české i zahraniční literatuře patří mezi 

hlavní zdroje freestyle BMX. Mezi ryze české časopisy píšící výhradně o freestyle 

BMX patří časopis Dirtbiker a časopis Lovebmx, který již ukončil svojí publikační 

činnost.  

 Stejně jako skateboardingová komunita má svůj časopis Board, taktéž freestyle 

BMX a MTB komunita jezdců má specificky zaměřený časopis Dirtbiker. Nultý díl 

časopisu Dirtbiker vyšel v dubnu roku 2000 a měl pouhých osm stránek. První díl si 

odbyl svojí premiéru následně v květnu téhož roku. Časopis se zaměřuje na reportáže 

z akcí, rozhovory s jezdci, které jsou většinou doplněny fotogalerií. Další část časopisu 

tvoří aktuální zprávy, pozvánky na freestyle BMX události. Najdete zde také několik 

stránek o technologických inovacích BMX kol a nových produktech, které bývají 

proloženy reklamou značek specializujících se v tomto oboru.  Periodikum Dirtbiker 

v roce 2014 vyšlo šestkrát, avšak při nahlédnutí do historie tento počet není pevně daný 

(www.dolekop.com, 2008).  

 Nyní se přesunu k periodiku s názvem Lovebmx. V roce 2006 se Matěj 

Švadlena, známý pod pseudonymem Dereck Hard, rozhodl pro založení nového 

časopisu Lovebmx a zároveň pro odchod z časopisu Dirtbiker, ve kterém doposud 

publikoval a staral se o flatlandovou rubriku. Lovebmx poprvé vyšel v roce 2006, kdy 

Matěj neměl dostatek finančních prostředků na tištěnou verzi. Proto časopis vyšel v 

elektronické verzi. Matěj do časopisu zahrnul následujících pět kategorií street, flatland, 

minirampa, vertikální rampa a dirt, kterým se dále v časopise zabýval. Na přelomu roku 

2010 a 2011 se rozhodl ukončit činnost časopisu. Nyní publikuje pod pseudonymem 

Dereck Hard a podílí se na elektronickém magazínu Are we bastards? (www.reflex.cz, 

2011).   

 Mezi další známé české periodika zabývající se freestyle BMX patří Maxtreme 

magazine, Free magazine a v neposlední řadě Xstream magazine. Každé ze zmíněných 

periodik věnuje freestyle BMX přinejmenším několik stránek, některé i celou rubriku. 

Maxtreme a Xstream magazine v současnosti již neexistují. Obě periodika byla také 

http://www.dolekop.com/
http://www.reflex.cz/
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zfilmována do podoby televizních pořadů. Xstream prezentoval extremní sporty na své 

Xstream.tv a Maxtreme uvedl v České televizi stejnojmenný pořad Maxtreme 

s podtitulem magazín extremních sportů. Pořady taktéž zanikly společně s ukončením 

činnosti periodik. Poslední ze zmíněných periodik Free magazine publikoval své 

poslední 91. vydání v roce 2013.  

Periodika publikovaná ve světě 

 Jako první tištěné noviny bývají označovány Bicycle Motocross News 

publikované Westword Publications sídlící v Kalifornii. BMX News byly publikovány 

ve formátu bulvárních novin, ve kterých se provádělo mimojiné testování prvních kol.  

 První z časopisů zaměřujících se přímo na BMX byl BMX Action magazine. 

Tehdy byl BMX Action magazine publikován vydavatelstvím Wizard Publications 

v čele s Bobem Osbornem. První vydání vyšlo v prosinci roku 1976 na vlastní náklady 

Boba. Po prvním vydání, které se shledalo s velkým úspěchem, byl dále financován 

BMX Action magazine příjmem z reklam firem specializujících se na BMX.  

V sedmdesátých a osmdesátých letech byl označován BMX Action magazine jezdci 

jako bible BMX kultury. V roce 1984 bylo poprvé v rámci časopisu představeno 

čtenářům pět nových rámů určených přímo pro freestyle BMX. V rozmezí let 1984 a 

1988 bylo představeno čtenářům na stovku nových dílů určených pro freestyle BMX. 

Důsledkem celosvětové krize i tento časopis v 90. letech 20. století zanikl (Nelson In 

Wheaton, 2013).  

Od roku 1978 vychází tištěné periodikum s názvem BMX Plus! magazine. 

Periodikum se zaměřuje na testování a podávání zpráv o nově vzniklých produktech, 

které jsou uváděny firmami na freestyle BMX trh. Za ta léta provedl BMX Plus! 

magazine testování produktů z více jak tisíc firem. BMX Plus! magazine patří mezi 

nejodebíranější časopis na amerických školách. Díky tomu se daří BMX Plus! magazinu 

seznamovat studenty s tímto sportem. Mimo jiné se časopis zaměřuje na místní a 

mezinárodní akce nebo týmové cesty jezdců. Nabízí také čtenáři základní historický 

přehled o BMX nebo články o technologických inovacích a učení triků. Nyní vychází 

BMX Plus! magazine jako měsíčník v elektronické verzi, dostupný je však i jako tištěné 

periodikum (www.hi-torque.com, 2014).  

 Na podzim roku 1992, kdy existoval po celosvětové krizi pouze jediný časopis 

BMX Plus!, nabídl čtenářům Brad MacDonald první vydání Ride BMX (US) magazine. 

http://www.hi-torque.com/
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Podařilo se mu tak vyplnil díru na trhu, kterou nikdo v té době nebyl schopný využít. 

V roce 1998 prodal Brad svojí firmu pod značku Transworld, jejímž vlastníkem je 

Bonnier Corporation. V průběhu let se periodikum stalo jednou z nejvlivnějších na 

freestyle BMX scéně (Nelson In Wheaton, 2013). 

 Ride BMX (UK) magazine má podstatně bohatší historii. Anglický časopis byl 

poprvé pojmenován jako BMX News, později přejmenován na BMX Bi Weekly. 

Následně roku 1984 noviny BMX Bi Weekly vydaly první vydání periodika Freestyle 

BMX magazine. V roce 1989 byl Freestyle BMX magazine, z důvodu krize označené 

také jako „dark days“, strategicky spojen s tématikou skateboardingu. Až v říjnu roku 

1992 se oprostil od skateboardingu a stal se známým jako Ride BMX (UK) magazine. 

Téhož roku byl Bradem MacDonaldem pojmenován stejnojmenně časopis Ride BMX 

(US) magazine. Na konci 20. století časopis expandoval do severní Ameriky a anglicky 

mluvících zemí. Díky expanzi do světa se stal Ride BMX (UK) magazine znamější než 

Ride BMX (US) magazine, který se centralizoval pouze na severní Ameriku (Nelson In 

Wheaton, 2013). 

 Další ze zahraničních časopisů nese název Dig BMX magazine. V roce 1993 

bylo vydáno první číslo časopisu. Během let se Dig BMX magazine stal respektovaným 

časopisem, který je vydáván dvakrát do měsíce. Periodikum je dostupné v USA, ale také 

v ostatních zemích, kde jsou edice časopisu navrženy tak, aby vyhovovaly dané 

komunitě jezdců (www.thecomeup.com, 2012).  

Poslední známé periodikum je německý časopis Freedom BMX magazine. První 

vydání vyšlo v létě roku 1993. Poslední vydání, které bylo publikováno v roce 2014, má 

obdivuhodné číslo 121 (www.freedombmx.mpora.de).  

2.3 Internetové zdroje 

 Trend zveřejňování všech dostupných publikací ve virtuálním světě dominuje ve 

freestyle BMX od doby hromadného rozšíření internetu. Existuje řada specializovaných 

internetových stránek, které se přímo zabývají problematikou freestyle BMX. Zmíním 

zde hlavní české a zahraniční internetové zdroje, ze kterých lze čerpat informace o 

freestyle BMX.  

 

http://www.thecomeup.com/
http://www.freedombmx.mpora.de/


 

18 

 

Internetové zdroje dostupné na území České republiky 

 První důležitá internetová stránka byla www.bmx-street.com, která byla zároveň 

internetovým magazínem zabývajícím se freestyle BMX v České republice i ve světě. 

Stránku spravovali převážně jezdci, kteří zároveň publikovali články o událostech 

konaných v České republice i ve světě, dále publikovali rozhovory, články a bikechecky 

(představení kol jednotlivých jezdců) o freestyle BMX. Stránka zanikla začátkem roku 

2014.  

 Další ze specializovaných, českých, internetových stránek je www.tbb-bike.cz.  

Stránka funguje převážně jako internetový obchod distribuující veškerý sortiment zboží 

pro freestyle BMX. Avšak naleznete zde také sekci věnovanou problematice freestyle 

BMX. V sekci najdete aktuální témata, pozvánky na události, videa a různé články 

věnující se problematice freestyle BMX.    

 Poslední z internetových zdrojů, ze kterých lze čerpat věrohodné údaje, je 

internetová stránka www.freeride.cz. Naleznete zde vše, co se týká extremní cyklistiky, 

do které jsou zahrnuty hlavně freestyle BMX a MTB. Všechny publikované informace 

jsou rozdělené do následujících rubrik: články, video, foto a kalendář akcí. Mimojiné 

zde naleznete také internetový bazar.  

V této podkapitole zmíním také televizní pořad Element TV, který funguje od 

roku 2010. Pořad se věnuje problematice extremních sportů, do nichž řadí také freestyle 

BMX. Snaží se zároveň propagovat úspěchy českých sportovců ve světě. Pořad Element 

poskytuje mediální podporu řadě významných akcí konaných na území České republiky 

(www.4elements.cz).  

Internetové zdroje dostupné ve světě 

 Ve světě patří mezi nejčastěji navštěvované internetové stránky specializující se 

na freestyle BMX webové stránky www.fatbmx.com a www.thecomeup.com, které se 

zaměřují převážně na podávání informací psanou formou. Existují také internetové 

stránky specializované na freestyle BMX jako www.vitalbmx.com, které převážně 

publikují informace pomocí videí. O problematice freestyle BMX uveřejňují informace 

formou videí také internetové stránky www.allisport.com a www.mpora.com, které se 

specializují na extremní sporty. V rámci svých webových stránek mají vyčleněné sekce 

věnující se freestyle BMX, kde publikují videa týkající se významných událostí ve 

freestyle BMX.  

http://www.bmx-street.com/
http://www.tbb-bike.cz/
http://www.freeride.cz/
http://www.4elements.cz/
http://www.fatbmx.com/
http://www.thecomeup.com/
http://www.vitalbmx.com/
http://www.allisport.com/
http://www.mpora.com/
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 Zmíním zde také internetovou stránku www.redbull.com, na které naleznete 

sekci Bike, v níž bývá publikováno o freestyle BMX. Red bull si udržuje tým nejlepších 

jezdců, které podporuje a pomáhá jim ve výkonnostním růstu. V rámci této podpory 

uveřejňuje aktuality o jezdcích a pomáhá jim realizovat jejich nápady. Na webových 

stránkách naleznete informace o Red bull událostech, které bývají velmi kreativní a 

odlišné od průměrných závodů.  

 V poslední řadě patří mezi významné internetové zdroje televize ESPN se svojí 

internetovou stránkou www.espn.go.com.  Od roku 1995, kdy freestyle BMX pevně 

zakotvil mezi sporty vystupující na letních X Games, publikuje ESPN veškeré 

informace o freestyle BMX skrze výše zmíněné internetové stránky. Naleznete zde 

historické dění spojené s přijetím freestyle BMX na letní X Games, rozhovory s jezdci, 

důležité historické okamžiky zaznamenané pomocí článků a mnoho dalších informací o 

freestyle BMX. Televize ESPN se od roku 1995, kdy se poprvé objevil freestyle BMX 

na letních X Games, specializuje na problematiku freestyle BMX a významně pomáhá 

s medializací tohoto sportu (Nelson In Wheaton, 2013).  

 Závěrem bych rád také uvedl současný trend prezentace freestyle BMX jezdců 

prostřednictvím sociálních sítí. Jelikož jezdci se snaží být prostřednictvím sociálních sítí 

interaktivní s jejich fanoušky, tvoří velmi často na svých fanouškovských stránkách 

zajímavý obsah, který lze také využít pro získání informací. Taktéž se tímto způsobem 

prezentují výrobci freestyle BMX kol. Mnohdy se dá získat věrohodné informace přímo 

na webových stránkách významných akcí zaměřených na freestyle BMX, které se snaží 

publikovat aktuální zprávy z freestyle BMX komunity. 

2.4 Audiovizuální prameny 

Audiovizuální prameny dostupné na území České republiky 

Historicky první významný audiovizuální záznam byl Kolotoč 360, který byl 

natočen s předními českými jezdci té doby a byl mimojiné zaměřen také na významné 

české i světové akce. Kolotoč 360 byl prodáván v limitované edici jako součást časopisu 

Dirtbiker a zaznamenal šest po sobě jdoucích dílů. Poslední díl byl uveřejněn roku 2008 

(www.freeride.cz, 2008).  

Jako první český dokumentarní audiovizuální záznam je označován třicet minut 

dlouhé video s názvem True life. True life je převážně o životě profesionálního freestyle 

http://www.redbull.com/
http://www.espn.go.com/
http://www.freeride.cz/
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BMX jezdce Michaela Berana, který ve videu představuje svůj život od prvního setkání 

s freestyle BMX až po rok 2011, kdy mohli video poprvé spatřit i diváci na premiéře 

konané na Moravě. V rámci videa představuje Michael své životní úspěchy ale i pády, 

které ho v kariéře potkaly. Stejně jako Mat Hoffman bývá označován jako světová ikona 

freestyle BMX, také Michael Beran bývá označován jako ikona freestyle BMX v České 

republice. True Life se stalo ve své době jedno z videí, které ovlivnilo významnou 

mírou freestyle BMX v České republice (www.vimeo.com, 2011). 

 Poslední z významných audiovizuálních záznamů s názvem My Season vyšel 

roku 2014. My Season je dokumentarní video natočené o životě profesionálního 

freestyle BMX jezdce Jana Valenty, který patří mezi přední české vertové jezdce. V My 

Season se dozvíte nespočet informací o dosažených životních uspěších Valenty nebo o 

přínosu jeho projektu VSA Xtreme pro freestyle BMX komunitu (www.vimeo.com, 

2014).  

Audiovizuální prameny dostupné ve světě 

 Ze světových audiovizuálních pramenů zde zmíním hlavní filmy a videa, které 

významně zasáhly do komunitního dění freestyle BMX nebo se podílely na rozšíření 

povědomí o freestyle BMX.  

 První z audiovizuálních pramenů, které rozšířily povědomí o existenci BMX, byl 

film Stevena Spielberga E. T., ve kterém se objevila všeobecně známá scéna letu 

s dvaceti palcovým kolem (BMX kolem). Film byl uveřejněn již roku 1982 (Nelson In 

Wheaton, 2013).   

 V roce 1994 zaznamenal historický vývoj novou éru záznamenávání videí. Toho 

roku vznikla značka Props, která přišla s originálním uveřejňováním svých videí. Props 

videa byla uveřejňována jako periodika, což do té doby nebylo zvykem. Videa se však 

díky své originální prezentaci stala velmi rychle populární. Periodika vydávaná pod 

značkou Props byla později označována jako Props video magazine. V té době se 

podařilo Propsu vydat 76 video vydání, které byly doplněny o samostatně vzniklé 

videoprojekty jako Props Road Fools a Mega Tour videos (Nelson In Wheaton, 2013).   

 V poslední řadě bych rád uvedl nově uveřejněný film s názvem Heroes of Dirt, 

který byl vydán na podzim roku 2014.  Námět filmu pracuje s freestyle BMX tématikou, 

v hlavní roli hraje chlapec, jehož hlavním snem je stát se profesionálním jezdcem. 

Výkonný producent a režisér filmu Eric Bugbee velmi zdařile vykreslil freestyle BMX 

http://www.vimeo.com/
http://www.vimeo.com/
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komunitu jezdců a vystihl hlavní myšlenku tohoto sportu. Film se natáčel v prostředí 

Cattywoods trailsů, které bývá hojně navštěvováno místními jezdci. Eric od svých 10 let 

jezdí na freestyle BMX kole kategorii dirt, proto se rozhodl jeho vášeň pro jízdu na 

freestyle BMX kole zdokumentovat prostřednictvím tohoto filmu 

(www.heroesofdirt.com, 2014).    
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3 Cíle, úkoly a metodika práce 

3.1 Cíle práce  

  Cílem práce je vypracování ucelené a přehledné studie, která pojednává o vzniku 

a historickém vývoji cyklistické disciplíny freestyle BMX. Na základě dostupných 

zdrojů, tistěných publikací a internetových zdrojů zabývajících se problematikou 

freestyle BMX je vytvořen sled významných událostí v České republice a ve světě, 

který určil vznik a historický vývoj samotné disciplíny. 

3.2 Úkoly práce 

1. Vyhledat, shromáždit a utřídit dostupné informace zabývající se problematikou 

cyklistické disciplíny freestyle BMX 

2. Nastínit vznik a historický vývoj cyklistické disciplíny freestyle BMX  

3. Uvést hlavní organizace ze světa freestyle BMX 

4. Roztřídit kategorie freestyle BMX 

5. Popsat vznik a vývoj BMX kola 

6. Charakterizovat vybrané freestyle BMX triky 

7. Popsat nejčastěji užívané freestyle BMX překážky 

8. Uvést výčet nejznámějších osobností a událostí freestyle BMX 

3.3 Metodika práce 

Pro vypracování práce použiji následující metody: 

Analýza dokumentů  

 Analýza dokumentů se řadí do oblasti kvalitativně-interpretativní analýzy. 

Nepracuje pouze s listinnými dokumenty, ale využívá všechny předmětné svědectví 

sloužící k porozumění lidského chování. Výhodou je rozmanitost dokumentů, není 

potřeba provádět měření nebo testy. Subjektivita hraje pouze roli při výběru dokumentů, 

při sběru dat však nikoliv. Analýza dokumentů hraje důležitou roli při časově vzdálené, 

historické události (Hendl, 1997).   

Metody historické práce 

 Za historickou metodu lze v užším slova smyslu považovat soubor pracovních 

postupů, které se světovým názorem souvisí zprostředkovaně, nikoliv bezprostředně. 
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Cílem metody je poznání souvislostí daného zkoumaného úseku minulosti. 

Nejdůležitjším úsekem užití historických metod leží v rozmezí kritiky pramenů a 

vlastním písemným zpracováním výsledků. Při práci s textem je naším cílem dosáhnout 

co největší názornosti, proto uvádíme konkrétní příklad aplikace u každé využité 

metody (Hroch, 1985).   

a) Metoda přímá – Pomocí přímé metody poznáváme a popisujeme minulost 

prostřednictvím jednoho a více pramenů. Pramen z popisované minulosti vyrůstá a 

bezprostředně o ní vypovídá. Informace o historickém faktu má stejnou váhu jako 

samotný pramen. Důležitým krokem je ověření spolehlivosti pramene, proto je 

nutné zachovat spolehlivost užitých pramenů. Jedná se ve skutečnosti o prostý 

popis skutečnosti.  

b) Metoda nepřímá – Nepřímá metoda pomáhá vědci určit historický fakt 

rozmanitými cestami. V případě nedochování pramene, který přímo vypovídal o 

historickém faktu, můžeme využít pramene o obdobné složce historické 

skutečnosti, který vypovídá o analogických vztazích a postojích. Můžeme také 

využít dílčích znalostí o obecnějších vztazích, na něž směřuje otázka zkoumání 

(Hroch, 1985).  

c) Metoda induktivní – Indukce je metoda, která postupně přechází od jednotlivých 

faktů k obecnějším údajům o společenské skutečnosti. Častěji užívanou metodou 

bývá indukce neúplná. Pomocí neúplné indukce zjištujeme u všech dostupných 

prvků určitou charakteristiku a vylučujeme charakteristiku opačného tvrzení. Jsme 

však zároveň nuceni počítat s větší či menší mírou pravděpodobnosti našeho 

závěru. Vždy se totiž mohou objevit informace z neznámých, neprostudovaných či 

pro nás nezpracovaných zdrojů, které mohou být v rozporu s námi sepsanými 

poznatky. Pravděpodobnost výsledku lze zvýšit nalezením podstatné souvislosti, 

která potvrzuje námi studovanou charakteristiku prvku z prvního souboru (Hroch, 

1985).   

d) Metoda deduktivní – Lze označit jako způsob tvorby vědeckého zobecnění, kdy se 

výsledné tvrzení vyvozuje z jednoho nebo několika tvrzení s využitím pravidel 

formální logiky. Skládá se ze tří fází: k dispozici máme tvrzení, seznamujeme se 

s logickými prostředky usuzování a odvozování, formulujeme výsledný názor. 

Užíváme ji většinou u určení souvislostí, které nelze přímo vyčíst z pramene, nebo 

k poznání charakteristiky, ke které nemůžeme dospět cestou indukce (Hroch, 1985).  
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e) Metoda progresivní – Progresivní metoda se v zásadě shoduje s metodou 

diachronní. O progresivní metodě hovoříme v případě, že jsou sledovány a 

zachyceny minulé události tak, jak po sobě následovaly od doby starší k době 

novější. Postup je paralelní s probíhajícími historickými procesy. Hovoříme o 

událostech, které se staly v starší době dříve než o událostech, které po nich 

následovaly (Hroch, 1985). 
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4 Obecné informace o cyklistickém sportu BMX  

4.1 Vznik a historický vývoj cyklistického sportu BMX ve světě 

 První zmínka o BMX kolech je datována 30. května roku 1956, kdy se v rámci 

„Queensday“ oslav v St. Athonias (Holandsko) místní mládež účastnila závodů 

„fiestcross“ (označovaných také jako bicycle cross). Závody se konaly na hlíně, 

konkrétně na bermách (berma je úzká terasovitá plošina). Jezdci měli na sobě kruhové 

tabulky, na kterých bylo doslova načmárané startovní číslo. Evropané tvrdí, že to byla 

historicky první událost konaná v rámci historie Bicycle Motocross Racing (závodění 

v BMX). Američtí kritici však tvrdí, že tato událost se nepodílela na přímém vývoji 

BMX, jelikož z této události nevznikl a nevyvinul se organizovaný sport jako takový. 

Označují ji pouze za historickou anomálii a odstraňují ji z historie BMX. Historický 

vznik cyklistického sportu BMX se tak datuje v Kalifornii na konci 60. let 20. století 

(www.bmxnews.com, 2011). 

 Bicycle motocross bývá označovaný ve zkratce jako BMX. Vznik tohoto sportu 

je datovaný na konci 60. let 20. století. Vznik i vývoj je spojen s územím Spojených 

států amerických konkrétně se státem Kalifornie. Velkou inspirací ve vývoji BMX byla 

jeho motorová verze motocross. Děti a teenageři, kteří neměli finanční prostředky pro 

vykonávání motocrossu, svojí chuť v závodění uspokojovali na soběstačně postavených 

tratích pro BMX. Tito mladí odvážlivci položili první stavební kámen v historii BMX 

(www.uci.ch, 2014). V 70. letech 20. století popularita BMX prudce stoupala. Příznivý 

vývoj popularity měl za příčinu vznik schvalovacího orgánu na počátku 80. let 20. 

století v USA (www.olympic.org, 2013).  

 K představení prvního kola určeného pro BMX došlo již roku 1963 firmou 

Schwinn, která uvedla na trh kolo s názvem Sting ray. Kolo bylo význačné svými 

vysokými řidítky a sedadlem kopírující tvar banánu. Skupina dětí v Los Angeles 

donutila správce Rona Macklera (správce Palms parku) k vybudování trati připomínající 

trať pro motocross. Desátého července roku 1969 byl uspořádán v tomto parku první 

závod, kterému se také přezdívalo „pedal cross“ nebo také „BX“ (www.bmxnews.com, 

2011). Další z historicky důležitých závodů byl zorganizován čtrnáctiletým chlapcem 

Scotem Breithauptem 14. listopadu 1970 v Long Beach, ve státě Kalifornie. Breithaupt 

http://www.bmxnews.com/
http://www.uci.ch/
http://www.olympic.org/
http://www.bmxnews.com/
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mimojiné založil první řídící orgán nazvaný the Bicycle United Motocross Society, 

označovaný také zkratkou BUMS (www.uci.ch, 2014). 

 V roce 1971 je vypuštěn do kin nově vzniklý film s názvem „On Any Sunday“, 

do kterého režisér Bruce Brown vložil záběry dětí jezdících na kolech Sting ray 

(www.bmxnews.com, 2011). Krátce na to se BMX rozšířil i do zbytku světa a 

napomohl vzniku dalším řídícím orgánům, jako byly the National Bicycle Association 

(NBA), the National Bicycle League (NBL) a the American Bicycle Association 

(ABA). Z organizací dnes funguje pouze ABA, která byla přejmenována na USA BMX 

a BMX Canada (Heijmans, Malllon, 2011). V roce 1978 byl tento sport představen také 

Evropě (www.uci.ch, 2014).  

V dubnu roku 1981 byla založena Mezinárodní federace BMX (the International 

BMX  Federation – IBMXF). Rok po vzniku federace se konalo první mistrovství světa. 

BMX si velice rychle vybudoval svojí vlastní identitu a dal najevo své zaměření, které 

bylo bližší cyklistice než motokrosu (www.uci.ch, 2014). Na počátku roku 1985 

Mezinárodní federace amaterské cyklistiky (The Fédération  Internationale Amateur 

Cyslisme), konkrétně amaterské oddělení Union cycliste internationale (UCI), 

uspořádala také své první mistrovství. Roku 1991 však federace obě mistrovství spojila 

v jedno, jelikož mistrovství, které pořádalo IBMXF, bylo mnohem prestižnější a 

divácky populárnější než mistrovství UCI. Došlo také ke sjednocení obou federací pod 

UCI, IBMXF dostalo titul plnohodnotného člena UCI až v roce 1996. Od roku 1995 

UCI každoročně organizuje BMX Supercross World Cup, což je světový pohár pro 

BMX Supercross (Heijmans, Mallon, 2011). Podle oficiálních webových stránek 

www.olympic.org (2013) měl BMX (konkrétně disciplína Cycling BMX, nazývána 

taktéž BMX Supercross nebo bikros) svojí premiéru na olympijských hrách až roku 

2008. 

4.2 Rozdělení cyklistického sportu BMX  

BMX jako cyklistický sport rozděluje UCI na svých oficiálních stránkách na dvě 

disciplíny. První z nich je disciplína BMX Supercross (synonymum slova bikros 

v českém jazyce). Druhou disciplínou, které se budu dále věnovat, je freestyle BMX 

(www.uci.ch, 2014). 

http://www.uci.ch/
http://www.bmxnews.com/
http://www.uci.ch/
http://www.uci.ch/
http://www.olympic.org/
http://www.uci.ch/
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4.3 Cyklistická disciplína BMX Supercross 

Na úvod této podkapitoly bych rád ve zkratce shrnul podstatu disciplíny BMX 

Supercross. BMX Supercross je disciplína, ve které se závodí na okruhu dlouhém 350 

metrů. Závodu se účastní 8 jezdců, kteří hromadně startují z 8 metrové startovací 

rozjezdové rampy. Po odstartování ze startovací rozjezdové rampy jezdci musí 

absolvovat okruh, který obsahuje boule, skoky, klopené zatáčky, rovné plochy nebo 

převýšení. To vše v různé obtížnosti. Rozhoduje konečné umístění v cíli, proto bývá po 

celou dobu jízdy sváděn mezi jezdci tvrdý boj o to, kdo skončí první. Rozhodující jsou 

první čtyři rozjížďky (kola), které určují pořadí postupu do finále. Podle typu okruhu, 

který musí jezdci co nejrychleji projet, volí jezdci mezi dvěma variantami. Buď trať a 

některé úseky přeskáčou (dosahují v některých momentech až 5 metrové výšky) nebo 

mohou zvolit variantu kopírování (tzv. „protlumení“) skoků a boulí za účelem nabrat co 

nejvyšší rychlost. Obě varianty jsou fyzicky velmi náročné. Důležitým 

momentem historie supercrossu bylo uvedení disciplíny BMX Supercross roku 2008 

mezi sporty, které bývají zastoupeny na letních olympijských hrách (www.uci.ch, 

2014). 
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5 Obecné informace o cyklistické disciplíně 

freestyle BMX 

5.1 Zařazení cyklistické disciplíny freestyle BMX do skupiny sportů  

 Hodaň a spol. (2013) označují extremní sporty (aktivitu) jako aktivitu 

s uvedenou charakteristikou. Charakteristika to může být společenská, umělecká, 

politická nebo také pohybová, jak tomu bývá nejčastěji. Většinou bývá daná aktivita 

spojená s rizikem. Vyšší riziko extremní pohybové aktivity v těle přináší zvýšenou 

hladinu endorfinu, dopaminu a serotoninu. Výše rizika bývá však těžko určitelná, každý 

jedinec může dané riziko vnímat jinak. Extremním pohybovým aktivitám se většinou na 

počátku vývoje daného sportu věnují jednotlivci či malé skupiny vyhledávající a 

iniciující tuto aktivitu. Postupně se však i tyto sporty díky propagaci stávají masové.  

 Prožitek patří mezi často užívané slovo, které bývá zprostředkováno pomocí 

adrenalinových sportů. Komerční sféra se velmi rychle naučila toto slovo používat pro 

své účely a tak prožitek dosáhl odlišného významu. Prožitek bývá zahrnut 

v adrenalinových aktivitách, které bývají většinou jednorázového charakteru. Můžeme 

si samozřejmě položit otázku, proč je prožitek pro člověka tak důležitý a bývá tak často 

vyhledáván. Fylogenetický vývoj člověka zapříčinil vnímání prožitku jako potřeby. 

Tato potřeba vychází ze všedního života, jelikož lidé zažívali v minulosti prožitek skrze 

přírodní rizika. Tehdejší povaha prožitku měla trochu rozdílnou podobu. Technologická 

vyspělost a vývoj populace značně eliminovaly přírodní rizika, prožitek se tedy musel 

objevit jinde. Živnou půdou pro prožitek se stal volný čas a zájmy, kde lidé mohli opět 

prožívat jisté riziko. Také do psychické rovnováhy jedince zasahuje nezbytně prožitek, 

který zde působí jako abreaktivní prostředek ke každodennímu stereotypu (Kuban, 

2006).  

Podle výše zmíněných definic adrenalinového a extremního sportu Kubanem 

(2006), Hodaňem a spol. (2013) lze říci, že freestyle BMX spadá do této skupiny sportů.   

 Breivik (1999) ve své knize Sensation seeking in sport rozpracoval rozdělení 

sportů dle rizikovosti. Rizikovost sportů dělí na třístupňové škále. Hlavním měřítkem 

této škály je intenzita mimořádného prožitku, který můžeme zažít při dané aktivitě. 

Jedná se o sporty: 
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 S vysokou mírou rizika – U tohoto stupně může nastat riziko smrti a zranění 

s ohledem na vyšší rychlosti a obtížnější interakci na přírodní síly narozdíl od 

středního stupně. Prostředí, kde bývá sport realizován, bývá nestálé a 

nebezpečné.  

 Se střední mírou rizika – Tento stupeň rizika nepřináší vážnější ohrožení života. 

Sportovec však nesmí riziko podceňovat, jinak by mohlo dojít k ohrožení života.  

 S nízkou mírou rizika – Jedná se o stálé a bezpečné prostředí, kde nelze udělat 

chybu, která by zapříčinila ohrožení života. 

Dále se budu zabývat pouze dvěma nejvyššími stupni, jelikož nejlépe vystihují 

mnou vybrané téma. Freestyle BMX by se dal zařadit do sportů s vysokou mírou rizika, 

ale také mezi sporty se střední mírou rizika. Většina kategorií (bowl, flatland, 

minirampa, park, street a vert) se svým zaměřením patří do sportů se střední mírou 

rizika, jelikož zde nedochází ke změnám v prostředí a nepřinášejí vážnější ohrožení 

života. Ovšem některé z těchto kategorií je možné zařadit do sportů s vysokou mírou 

rizika zařadit. U kategorie dirtjump musí jezdec počítat s rizikem proměnlivého 

prostředí, díky němuž roste míra rizikovosti, tudíž patří do sportů s vysokou mírou 

rizika. Ovšem i kategorie bowl, minirampa, park, vert a street lze zařadit do sportů 

s vysokou mírou rizika (kategorie jsou popsány dále v kapitole 7). U všech těchto 

kategorií dochází při aktivitě k extremním výkonům (rychlostní, dálkové a výškové 

extrémy vykonávané jezdcem v jízdě). Proto je toto dělení pro freestyle BMX nepřesné.  

Dle Kubana (2003) dělíme adrenalinové sporty na sedmistupňové škále 

rizikovosti. Tuto sedmistupňovou škálu rizikovosti vytvořil pomocí ověření validity 

škál u standardizace Breivikovy Sensation seeking scale. V následujícím přehledu se 

pokusím vystihnout podstatu každého klasifikačního stupně Kubanovy sedmistupňové 

škály rizikovosti.  

Klasifikační stupeň: 

1. Mezi tyto sporty patří výrazové sporty vykonávané ve standardním prostředí 

označované také jako nenáročná pohybová rekreace (aerobik, šachy, 

moderní gymnastika apod.). 

2. Tyto sporty bývají nazývány jako nekontaktní sporty, ekvivalentem pro tuto 

skupinu sportu je pohybová rekreace v běžném přírodním prostředí 

(turistika, běžecké lyžování, nohejbal apod.). 
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3. Tento stupeň se vyznačuje vyšší možností ovlivnění přírodním prostředím, 

vyšší rychlostí, ale také možností vzájemného kontaktu (triatlon, sjezdové 

lyžování, basketbal apod.). 

4. Do tohoto stupně spadají sporty s důrazným vzájemným kontaktem, které 

jsou ovlivněné náročným přírodním prostředím a vysokou rychlostí (MTB a 

BMX, lední hokej, americký fotbal apod.). 

5. Spadají sem sporty, jejichž podstatou je vzájemný kontakt s kombinací 

náročného prostředí (přírodního nebo umělého), charakteristické pro užívání 

technických prostředků, které poskytují vysokou rychlost. Objevují se zde 

akrobatické prvky v proměnlivém prostředí (in-line, skateboarding, 

motokros, snowboarding apod.). 

6. V tomto stupni se objevují sporty s prvky vážného nebezpečí, s neobvyklým 

a náročným přírodním prostředím. Výkony jsou vázané na technické 

prostředky a také na dosažení vysoké rychlosti (motoristické sporty, 

parašutismus, přístrojové potápění apod.). 

7. Posledním stupněm jsou pak extremní sporty s vysokým stupněm rizika 

(extremní lyžování a snowboarding, motorismus, potápění apod.). 

Podle dělení Kubana spadá BMX do čtvrtého klasifikačního stupně sportů 

dělených podle rizikovosti.  Zařazení BMX do čtvrtého stupně je však neúplné. Kuban 

ve výše zmíněné sedmistupňové škály rizikovosti zařazuje BMX podle disciplíny 

Supercross (bikros). Nezabývá se však druhou disciplínou, tedy freestyle BMX. Pátý 

stupeň klasifikační škály vystihuje freestyle BMX lépe, protože zahrnuje v této 

charakteristice také možnost provádění akrobatických prvků. Freestyle BMX lze však 

také zařadit do posledního tedy sedmého stupně, jelikož často zde dochází k posouvání 

hranic a vytváření nových rekordů.  

5.2 Vznik a historický vývoj cyklistické disciplíny freestyle BMX ve 

světě 

 Freestyle BMX, jak už samotný název naznačuje, nabízí řadu možností výkladu. 

Jeden z výkladů zní podle Mezinárodní cyklistické unie následovně: „Freestyle je 

otázkou provedení figur a skoků. Tyto variace mohou být provedeny na rovině, na 

překážkách nebo na rampě. Zapálení freestyleři se setkávají navzájem mimo závody 

nebo na závodech, z nichž mezi nejznámější bezpochyby patří X-Games. Jezdci jsou 
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hodnoceny na základě provedení jejich figur (jízd) na základě obtížnosti, originality a 

stylu (www.uci.ch, 2014).“  

 Heijmans a Mallon (2011) popisují freestyle BMX jako součást závodění 

v cyklistické disciplíně BMX. Freestyle BMX není řízen UCI, přesto freestyle BMX 

nabízí jezdcům porovnání svých výkonů v často komerčně pořádaných závodech. Jako 

vrcholové závody jsou považovány X-Games. 

Podle Dresslera (2003) patří mezi největší průkopníky freestyle BMX americké 

hvězdy jako Bob Haro, Dave Voelker, Brian Blyther. Denis McCoy, Dyno DeLucca a 

Mat Hoffman. Mnozí z nich jsou známí i díky BMXovým značkám, které během 

ježdění založili. Právě poslední zmiňovaný Mat Hoffman se dá označit jako ikona 

freestyle BMX. Mat svými triky posouval hranice freestyle BMX neustále dál a byl také 

průkopníkem mnoha nových, prozatím neobjevených triků.  

Dressler (2003) popisuje ve své knize vznik freestyle BMX přibližně kolem 80. 

let 20. století. Počátek freestyle BMX měl základy v bikrosu (BMX Supercrossu), který 

se jezdí na speciálně upravených tratích měřících zhruba 300 až 500 metrů na délku a 

jsou proloženy řadou skoků. Freestyle BMX se odlišil od bikrosu svojí nespoutaností, 

jelikož jezdci prováděli na bikrosové trati triky a snažili se posunout freestyle BMX 

odlišným směrem. Časem se bikrosové tratě staly pro jezdce nedostačenými a tak se 

začaly vyvíjet první kategorie freestyle BMX.  

5.3 Vznik a historický vývoj cyklistické disciplíny freestyle BMX 

v České republice 

 Počátky freestyle BMX v České republice sahají zhruba k rokům 1992-1993. 

V této době se první nadšenci zajímající se o freestyle BMX dění objevili v řadách 

tehdejších skateboardistů, jezdců bikrosu a jezdců na bruslích. V té době byla pouze 

dostupná kola určená pro bikros a tak si jezdci museli „podomácku“ tato kola 

upravovat. Pár unikátních kusů opravdových freestyle BMX kol od značek GT a DYNO 

se na území České republiky objevilo, avšak těchto unikátů bylo opravdu pomálu. 

Naštěstí již v tuto dobu vznikla firma Black Horse, kterou založil pan Beneš. Díky 

Black Horse se alespoň částečně dařilo pokrýt poptávku po freestyle BMX kolech. 

Všechna freestyle BMX kola byla však v této době uzpůsobena tak, aby se s nimi dalo 

jezdit několik kategorií zároveň. Proto se dělala kola s krátkou stavbou rámu, 10 

milimetrovou osou, která se při každém neopatrném nárazu ohnula, a jednodílnými 
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klikami, které se také objevovaly u profesionálních modelů tehdejších BMX kol 

(www.freeride.cz, 2005). 

 Co se týká dostupnosti časopisů a videí, tak v počátku tyto informační zdroje 

byly dost omezené. Občas pronikl na území České republiky Freedom BMX či BMX 

Plus! magazine, který se specializoval na freestyle BMX. Inspiraci v této době museli 

freestyloví nadšenci čerpat z alternativních informačních kanálů.  Jako průlom označuje 

Viktor Plas promítání kultovního filmu Mata Hoffmana v České Televizi s názvem  

Headfirst. Díky filmu si freestyle BMX nadšenci utvořili alespoň částečnou ideu, jak se 

daný sport má dělat. Napomohlo to také rozdělení kategorií, které před tím tvořily 

jakousi směs všech kategorií dohromady. A tak se stalo, že začaly vznikat počátky 

kategorie dirtjumpu a streetu. Dirtjump měl v té době hodně společného s bikrosem, 

proto mnozí jezdci byli bývalí bikrosaři. Podle Dresslera (2003) mezi dirtové 

průkopníky patřili bezesporu Michal Maroši a Leoš Pavlič. Průkopníky českého streetu 

byly Viktor Plas, Pavel Černý nebo Dalibor Korejs. Dalo by se označit, že kategorie 

street a dirtjump měly na vývoji freestyle BMX v České republice nejvýznamnější 

podíl.  

Na tento vývoj reagoval také trh s prodejem freestyle BMX kol a tak vznikaly 

obchody jako pražský Katmar nebo obchod Saši Rovného. Díky tomuto vývoji bylo 

možné pořídit kolo bez větších obtíží. S tím se objevila také první podpora od značek, 

které se specializovaly na freestyle BMX. První sponzorovaný jezdec na území České 

republiky byl Kamil Feifer, kterého podporovala značka Black Horse. Na oplátku jim 

Feifer pomáhal s vývojem kol. Jako první také Feifer začal dělat exhibice, díky nimž se 

mu podařilo získat další sponzory. Kamil Feifer také pomohl s prvním pořádáním 

neoficiálního Mistrovství České republiky v kategorii street v roce 2000 

(www.freeride.cz, 2005).   

Další vývoj cyklistické disciplíny freestyle BMX, konkrétně po roce 2000, je 

spojen s X Cupem, který budu popisovat podrobněji v podkapitole Organizace 

zastřešující cyklistickou disciplínu freestyle BMX v České republice. 
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6 Organizace zastřešující cyklistický sport BMX  

6.1 Organizace zastřešující cyklistický sport BMX ve světě 

The National Bicycle League (NBL) 

 V roce 1974 byla založena organizace NBL. NBL od počátku své existence 

vedla “válku” s konkurenční organizací ABA. I přes velkou popularitu ABA, která se 

označovala v 70. letech 20. století jako největší řídící organizace BMX, získala NBL v 

90. letech 20. století velkou podporu od UCI (Mezinárodní cyklistická unie) a navázala 

s ní spolupráci. Víceméně se NBL zasloužila o to, že BMX se propracoval až na letní 

olympijské hry v Pekingu. Po letních olympijských hrách přišel průkopník pan Aragon s 

průlomovým plánem, jak podpořit slábnoucí členskou základnu. Jeho plán s názvem all-

you-can-race však přispěl ke konci NBL, který nastal v březnu roku 2011. Zanedlouho 

po setkání s vedením ABA bylo dohodnuto, že ABA a NBL se spojí pod jednu 

organizaci s názvem USA BMX (www.xgames.espn.go.com, 2011). 

The American Bicycle Association (ABA) 

 ABA je národní řídící instituce pro bicycle motocross (BMX) a zároveň se 

označuje jako největší schvalovací orgán BMX. Nyní ABA ve Spojených státech 

amerických funguje pod značkou USA BMX a v Kanadě vystupuje pod značkou BMX 

Canada. V roce 2005 ABA vytvořila nadaci pod názvem USA BMX Foundation na 

podporu mládeže a poskytování prostředků pro rozvoj této disciplíny 

(www.usabmx.com, 2012). Prvním krokem, který vedení ABA provedlo, bylo zavedení 

nového systému hodnocení kvalifikací, které zvedlo konkurenční povahu samotného 

sportu a podpořilo fair play jednání. Nový systém umožnil začínajícím jezdcům s 

dobrou výkonností zvítězit v jakémkoliv závodě. ABA přišla s mnoha dalšími 

průlomovými novinkami, které jsou v současnosti pro jezdce běžné. V roce 2008 díky 

iniciativě ABA a NBL závodů se objevil BMX Supercross na letních olympijských 

hrách. Těsně po letní olympiádě vzniklo za pomoci ABA a amerického olympijského 

výboru olympijské tréninkové centrum v Chule Vistě (CA). Třešničkou na dortu byl 

odkup zbylého majetku NBL institucí ABA v roce 2011. Tím došlo k sjednocení 

amerického BMX pod jednotnou značku USA BMX. 
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USA BMX Foundation 

USA BMX Foundation si stanovila hlavní cíle, kterými se bude organizace řídit. 

Mezi hlavní cíle patří: 

 představení novým zájemcům z řad mládeže BMX jako sport v zábavném, 

bezpečném a pozitivním prostředí 

 zvýšení povědomí o BMX 

 předvedení jasné cesty, na níž BMX dokáže zájemce dovednostně obohatit 

prostřednictvím speciálně sestaveného programu 

 podporování aktivního a zdravého životního stylu postřednictvím fyzických 

cvičení a vzdělávání v oblasti stravování 

Po roce 2008, kdy se poprvé disciplína BMX supercross představil na letních 

olympijských hrách široké veřejnosti, zažil BMX supercross obrovský růst členské 

základny a velkou diváckou podporu na konaných akcích.  Reakcí na stávající růst 

popularity BMX supercrossu byl USA BMX Foundation vymyšlen a uveden program 

(dva typy program) pro mládež, skrz který propagoval USA BMX Foundation pozitivní 

vliv BMX závodění.  

 První typ programu nesl název “STEM after school enrichment program”, který 

měl na starost obohacení volného času amerických studentů a nabídnutí alternativního 

sportovního vyžití.  

 Druhým typem programu byl program “Read to Ride program”, který byl 

zaměřen pro studenty, kteří rádi četli. USA BMX Foundation nejhorlivějším čtenářům 

nabízelo členství a tomu nejhorlivějšímu čtenáři dokonce BMX kolo 

(www.usabmx.com, 2012).  

Bicycle United Motocross Society (BUMS) 

 Roku 1970 zakládá BUMS třináctiletý chlapec Scot Breithaupt, který byl v té 

době podporovaný Yamaha Motocross jezdec. Název BUMS vznikl z pojmenování pro 

bezdomovce, který doslova dřepěl na zemi. Později však z důvodů lepší prezentace 

organizace byl přejmenován do nynější podoby. Sídlo organizace bylo na Long Beach v 

Kalifornii, kde Scot v té době žil. Scotovi se podařilo roku 1972 uspořádat s pomocí 

BUMS první státní závody v BMX na Long Beach v Kalifornii (www.bmxnews.com, 

2011). V prvním roce BUMS měla něco okolo 350 členů, poté se rozdělila na pobočky, 
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pod které spadala jistá oblast Kalifornie. Před mistrovstvím v roce 1972 Scot vytvořil 

knihu pravidel a sjednotil bodovací systém závodu. V roce 1974 propagovala BUMS v 

čele se Scotem událost nazvanou The Yamaha Bicycle Gold Cup Series 

(www.bmxultra.com, 2003). Tato série závodů vznikla díky Scotově iniciativě, kdy 

Scot přesvědčil svého největšího sponzora Yamahu pro investici 100 000 dolarů s cílem 

zpropagovat novou sérii kol do čtyř závodů, které se konaly v rámci série (3 

kvalifikační závody a finále). Bicycle Motocross News označil první závod ze série jako 

zrod nové éry BMX. The Yamaha Bicycle Gold Cup finále navštívilo přes 5000 diváků, 

toto finále bývá také označováno za hlavní moment v historii BMX 

(www.bmxnews.com, 2011). 

6.2 Organizace zastřešující cyklistickou disciplínu freestyle BMX ve 

světě 

International BMX freestyle federation (IBMXFF) 

 Na webových stránkách Mezinárodní BMX freestyle federace naleznete 

podtitulek for the worldwide promotion of freestyle BMX, což v překladu znamená pro 

celosvětovou podporu freestyle BMX. IBMXFF je nezisková celosvětová organizace 

založená jako řídící orgán freestyle BMX. Hlavními cíli IBMXFF je propagovat, 

začleňovat a rozšiřovat členskou základnu, vést a usměrňovat organizace zaměřené na 

freestyle BMX a společně podporovat spolupráci mezi organizacemi a sportovci, 

organizátory sportovních akcí, průmyslem zaměřeným na tuto disciplínu, akcemi a 

obory souvisejícími s freestyle BMX. Federace se snaží chránit a sdružovat všechny 

sportovce a nadšence této disciplíny v jejich prospěch (www.ibmxff.org, 2011). Tato 

organizace v čele s freestyle BMX legendou Matem Hoffmanem má za sebou řadu 

úspěšně uspořádaných závodů včetně mistrovství světa. Nyní IBMXFF zastupuje tyto 

členské země a územní celky: Argentinu, Austrálii, Brazílii, Českou republiku, Francii, 

Japonsko, Jižní Afriku, Kanadu, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Spojené 

království a Spojené státy americké, Španělsko, Thajsko. Počet členských států a 

územních celků není stálý, IBMXFF nabízí členství každému státu. Respektive 

každému tzv. leaderovi (zástupci komunity), který bude zastupovat danou zemi. 
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6.3 Organizace zastřešující cyklistickou disciplínu freestyle BMX 

v České republice 

BMX freestyle asociace (Česká asociace freestyle BMX) 

BMX freestyle asociace byla založena Vítem Vrbickým a dalšími nadšenci, jako 

byli Adam Schorcht a Vašek Vondrášek, po několika prvních závodech, které si 

zorganizovali sami jezdci. První závod, který BMX freestyle asociace uspořádala, byla 

akce s názvem Pure Action Párty v klubu Mlejn v Praze, kde s organizováním pomáhala 

i skupinka jezdců. Pure Action Párty byla zaměřena hlavně na kategorii flatland, ale 

zároveň také probíhaly exhibice v minirampě a na funboxu. Tato akce měla dva úspěšné 

ročníky, které se shledaly s velkým ohlasem v komunitě freestyle BMX (Plas, 2006).   

X Cup se označuje jako oficiální český pohár ve freestyle BMX, uvádí redaktor 

Cvachovec a Schindler (2004). Historie X Cupu začíná v roce 1998, kdy parta fanoušků 

a jezdců této disciplíny založila BMX freestyle asociaci (Plas, 2006).  

V roce 2000 Kamil Feifer nahradil absence Pure Action Párty tím, že uspořádal 

za vydatné podpory sponzorů mistrovství České republiky v kategorii street ve 

skateparku v Hradci Králové (Dressler, 2003). V roce 2001 byla sice připravená série 

závodů ve freestyle BMX, místo toho se však celá idea vytratila společně s Vítem 

Vrbickým, který přesedlal na jiný druh podnikání. A tak se freestyle BMX v České 

republice málem ocitl opět na začátku svého vývoje (Plas, 2006). Viktor Plas vzpomíná, 

že společně s pomocí Tomáše Vondráčka a za vydatné podpory sponzorů a agentury 

4elements, která již v tuto dobu měla drahocenné zkušenosti s konáním akcí v klubu 

Roxy, uspořádali neoficiální mistrovství České republiky v kategorii street a flatland. 

V této době se rozhodli zbylí dva členové Adam Schorcht a Vašek Vondrášek, 

kteří se nesmířili s koncem BMX freestyle asociace, že je nejvyšší čas na BMX 

freestyle asociaci něco změnit. Proto se obrátili s prosbou o pomoc na agenturu 

4elements, kterou vedou Tomáš Znamenáček a Jan Cvachovec (www.freeride.cz, 2004). 

A tak v zimě roku 2001 přišel zlomový moment, kdy agentura 4elements v čele s 

Tomášem Znamenáčkem, Janem Cvachovcem a Petrem Velkem přebrala BMX 

freestyle asociaci do svých rukou (Plas, 2006). 

Roku 2002 BMX freestyle asociace začala fungovat naplno, stejného roku vznikl 

také oficiální název série závodů pořádaných BMX freestyle asociací, X Cup. V roce 
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2002 se v rámci X Cupu odjelo 8 závodů, ze kterých bylo možné získat titul mistra 

České republiky a vítěze Českého poháru ve freestyle BMX tedy X Cupu. Závodilo se v 

kategoriích street, dirtjump, minirampa a flatland (www.freeride.cz, 2004). “Naším 

hlavním posláním bylo uspořádat historicky první sérii českého poháru a zavést tak 

jistou tradici,” tvrdí Tomáš Znamenáček. Vzorem se stal skateboardový pohár, který v 

té době již dobře fungoval pět let. BMX freestyle asociace se pokusila napodobit úspěch 

skateboardového poháru s freestyle BMX verzí. Všechna snaha však měla hlavně 

přispět k rozvoji této disciplíny, zvýšení počtu jezdců a přílivu peněz (www.tbb-bike.cz, 

2010). 

Díky BMX freestyle asociaci vyvstala také otázka spolupráce s Českým svazem 

cyklistiky. Roku 2004 však Český svaz cyklistiky stále tvrdil, že freestyle BMX nelze 

považovat za oficiální cyklistickou disciplínu. Toto tvrzení podle tehdejšího předsedy 

BMX freestyle asociace Jana Cvachovce je pravdivé, jelikož freestyle BMX není 

považován ani ve světě jako uznatelná cyklistická disciplína. Slovo freestyle samo o 

sobě vyjadřuje volnost, kterou nelze sjednotit nebo sdružit do jedné disciplíny. Přesto 

Český svaz cyklistiky respektuje freestyle BMX a podporuje členy, kteří se zaregistrují 

do svazu, z části i finančně (www.freeride.cz, 2004).  

Na počátku historie X Cupu jezdili všichni jezdci pouze v jedné výkonnostní 

kategorii. V průběhu několika let však bylo nutné výkonnostní kategorie rozlišit. Do 

roku 2010 postačily pouze dvě výkonnostní kategorie a to kategorie expert a masters. 

Roku 2010 vycítila BMX freestyle asociace nutnost přidat třetí výkonnostní kategorii 

pro, která označuje nejvyšší výkonnostní úroveň jezdce. Vznik třetí a zároveň nejvyšší 

výkonnostní kategorie zapříčinil vzrůstající počet závodících jezdců, což zároveň X Cup 

posunulo opět o kousek dál, tvrdí Tomáš Znamenáček (ZEE) v rozhovoru pro webové 

stránky www.tbb-bike.cz. S přidáním nové výkonnostní kategorie přibylo zároveň nové 

pravidlo, které upřesňuje postup jezdců ve výkonnostních kategoriích. Pokud jezdec 

vyhraje jednou nižší výkonnostní kategorii, v následujících závodech se musí přihlásit 

vždy do kategorie vyšší. Výkonnostní kategorie jsou věkově propustné. To znamená, že 

jezdci mohou nastoupit do jakékoliv výkonnostní kategorie bez ohledu na věk. 

Předpokládá se však, že úroveň jezdce roste s věkem.  V roce 2010 se zároveň podařilo 

oficiálně registrovat freestyle BMX, díky BMX freestyle asociaci, pod hlavičku 

Českého svazu cyklistiky (www.tbb-bike.cz, 2010).  

  



 

38 

 

7 Historické dělení (kategorizace) cyklistické 

disciplíny freestyle BMX 

Na počátku byl freestyle BMX pouze dělen na dvě nezávislé kategorie street a 

dirt. Tyto dvě kategorie byly pro všechny jezdce nejdostupnějšími a díky nim došlo také 

k výraznému odlišení od bikrosu (Dressler, 2003).  

Dělení u cyklistické disciplíny freestyle BMX však není jednoznačné. 

Mezinárodní cyklistická unie (www.uci.ch, 2014) rozlišuje pět základních kategorií 

cyklistické disciplíny freestyle BMX. Označuje je jako: street, park, dirt, vert a flat. 

Toto dělení se většinou po celém světě respektuje. 

Avšak existují i světové soutěže/závody, ve kterých dochází k dalšímu dělení. 

Jako příklad zde můžeme uvést X Games, které podle posledního konaného závodu v 

Austinu rozlišuje kategorie vert, street, dirt, park a big air (www.xgames.espn.go.com, 

2014). 

Prestižní závod, který se každoročně odehrává v německém městě Kolín nad 

Rýnem, s názvem BMX Cologne dělí kategorie pouze na dirt, flatland a superbowl 

(www.bmxcologne.de, 2014).  

V rámci České republiky se pořádá série závodů nazvaných jako Český pohár 

freestyle BMX (X Cup), konaných pod hlavičkou BMX freestyle asociace. Každý rok 

se soutěží v odlišných kategoriích, přičemž je vybrán jeden nebo více závodů, který 

bývá označován za oficiální mistrovství České republiky ve freestyle BMX. Některé 

roky se vyhlašoval mistr republiky v dané kategorii ze součtu dosažených výsledků 

v rámci série závodu českého poháru freestyle BMX tedy X Cupu. Například roku 2002 

se v rámci X Cupu odjely 4 závody v kategorii dirtjump, 3 závody v kategorii streetstyle 

a flatland, 1 závod v kategorii minirampa. Když se posuneme o šest let dále, tedy do 

roku 2008, celý X Cup se konal v rámci tří závodů. V Pardubicích se soutěžilo pouze 

v kategorii streetstyle a bylo zde také vyhlášeno mistrovství republiky v kategorii vert. 

Poté následovaly závody v Úpici u Trutnova, kde bylo možné získat titul mistra 

republiky v kategorii streetstyle. Tento rok završily závody v kategorii streetstyle, které 

se odehrály v Hradci Králové (www.xcup.cz, 2012). Pro rok 2014 se v rámci X Cupu 

konaly pouze závody v kategoriích minirampa, vert, flatland a dirtjump, všechny 

http://www.xgames.espn.go.com/
http://www.bmxcologne.de/
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závody byly zároveň mistrovstvím České republiky v dané kategorii 

(www.vsaxtreme.cz, 2014).  

7.1 Big air (mega ramp) 

 Kategorie big air nazývaná také jako mega-ramp patří mezi divácky 

nejpopulárnější kategorie freestyle BMX. Podle Heijmanse a Mallona (2011) lze 

charakterizovat big air jako kategorii skládající se ze tří překážek. Překážky (části trasy) 

mnohdy přesahují několik desítek metrů na délku a několik desítek metrů na výšku. 

První část tvoří rozjezd, který navazuje na druhou a třetí část. Druhá část obsahuje 

takzvaný gap (v překladu skok), která navazuje na třetí část obsahující tzv. vertový 

rádius (jinak označovaný jako half pipe, quarterpipe). Jezdec začíná svojí jízdu 

na rozjedové rampě, poté přeskočí prostřední část tedy gap a pokračuje na závěrečnou 

část. Při obou skocích, které musí absolvovat, má při letu dostatek času na provedení 

triků. Tato kategorie byla zařazena dle Heijmanse a Mallona (2011) roku 2006 na 

„olympiádu“ extremních sportů X Games.  

 

Historický vývoj kategorie big air ve světě 

Brian Tunney však uvádí, že kategorie big air byla zařazena na letní 

„olympiádu“ extremních sportů X-Games již v roce 2005. Pro přesnost budeme 

pracovat s rokem 2005, jelikož Brian Tunney sepsal na oficiálních stránkách 

http://xgames.espn.go.com/ celou historii této kategorie až po její vrchol, tedy až po 

zařazení mezi ostatní kategorie na letních X-Games. Historie quaterpipu (předchůdce 

big airu) začíná někdy na počátku roku 1990, kdy se vertový průkopník a průkopník 

celého freestyle BMX Mat Hoffman rozhodl postavit větší verzi venkovní quaterpipe 

v okrajové části města Oklahoma City. 

  Mat Hoffman již ve svých dvaceti letech zapříčinil revoluci ve freestyle BMX 

průmyslu. Zasloužil se o přehodnocení pohledu na vertové ježdění, stejný pokrok se mu 

podařil také u dosud neznámé kategorie street. Zdálo se, že Hoffman již dobyl všechny 

možné rekordy a nastavené limity. Avšak Hoffman se nespokojil s málem a chystal se 

na poslední krok, který ho neodmyslitelně zapíše do freestyle BMX historie. Tímto 

krokem bylo pokoření big airu (nazývaného také high air, tehdy se jednalo o označení 

quaterpipu). V polovině roku 1990 se setkal se známým hollywoodským kaskadérem 

http://xgames.espn.go.com/
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Johnnym Airtimem. Hoffman v té době snil o letu ve výšce přes 6 metrů nad zemí, který 

by chtěl pokořit. A tak po rozhovoru s Airtimem došli k následujícím závěrům. 

Hoffman v tu dobu již pokořil rekord (dostal se do výšky 4 metry) na rampě, která byla 

vysoká 3,3 metry. Shodl se s Airtimem na následujícím výpočtu. Za předpokladu, že 

budou vycházet z minulého rekordu, který již Hoffman pokořil, podle stejného vzorce 

by měl Hoffman při větší rychlosti a větší výšce rampy dosáhnout stejného rozložení sil 

jako u předchozího letu. Tudíž by měl pokořit výšku 6 metrů nad zemí a splnit si tak 

svůj sen. V roce 1992 začal Hoffman budovat rampu pro 6 metrový let u skladu své 

firmy The Hoffman Bikes v Oklahoma City. Aby Hoffman dosáhl dostatečné rychlosti, 

poprosil svého obchodního partnera Steva Swopea o pomoc při rozjezdu. K dosažení 

potřebné rychlosti využili dirtbike (motorová verze kola) s tažným lanem. Jednou rukou 

držel tažné lano a druhou rukou držel řidítka kola. Během 182 metrového rozjezdu na 

dřevěné překližce dosáhl potřebné rychlosti a překonal výšku 6 metrů. Později se 

Hoffmanovi podařilo upravit quaterpipe tak, že eliminoval povětrnostní podmínky na 

minimum. Podařilo se mu splnit svůj sen a nafotit několik fotek, které se objevily 

v červnovém vydání Ride Bmx magazine. Po vydání červnového dílu většina lidí 

nevěřila, že Hoffman pokořil danou výšku, protože Hoffman byl proslulý svým 

praštěným smyslem pro humor. O dva roky později dovedla Hoffmana snaha o pokoření 

dosavadního rekordu k nové kapitole stavění překážek. A tak se podařilo Hoffmanovi 

postavit dosud nejvyšší quaterpipe na světě. Hoffman se však potýkal s řadou problému. 

Hlavním problémem byla stavba kola, jelikož kolo nebylo stavěno na dosažení tak 

vysokých rychlostí, které Hoffman potřeboval k dosažení nového rekordu. Hoffman se 

proto musel obrátit na firmu vyrábějící motory značky Weedeater, která v té době 

vyráběla na vysoké úrovni podobné výrobky právě v Oklahoma City. Podařilo se mu 

sestrojit kolo s motorem, který uchytil páskou k rámu kola. Hoffman si během několika 

pokusů zvykl na upravenou verzi BMX kola a během týdne pokořil 7 metrů vysoký let. 

Nedlouho poté však při natáčení pro MTV Hoffman spadl při jednom z jeho pokusů. 

Bohužel hlavní nápor dopadl na břicho, což mělo za důsledek prasknutí sleziny. O rok 

později se i přesto bmxová distribuce The Hoffman bikes rozhodla uspořádat závod na 

stejném quaterpipu. Do té doby nikdo kromě nejbližších lidí neviděl Hoffmana naživo 

pokořit daný rekord. Panovaly proto spekulace, jestli je vůbec Hoffmanův rekord 

platný. V tento den na stejném quaterpipu Hoffman dokázal celé BMX komunitě, že 

jeho předešlé pokusy byly pravdivé. Posunul svůj dosavadní rekord na 7,3 metrů. O 

několik dní později vichřice quaterpipe zničila, avšak daný rekord pomocí Weedeater 
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motoru nesmazala. Tento rekord položil základní kámen pro vznik průkopnické 

kategorie, která později obohatila letní X Games. Nyní Hoffman dohlíží na rozhodčí 

z tzv. judge´s tower (v překladu soudcovská věž) a stále žasne nad touto kategorií, na 

které se podílel od samotného začátku (www.xgames.espn.go.com, 2013).  

Historický vývoj kategorie big air v České republice 

V kategorii big air se v České republice nezávodí, tudíž ani historie kategorie big 

air neexistuje. 

7.2 Bowl (superbowl, pool) 

 Historie kategorie bowl je spojena především se skateboardingem, který se 

v poolu (v překladu bazénu) v počátku vyvíjel. Karas a Kučera (2004) popisují pool 

neboli „bowl“ jako umělou náhražku zahradních bazénů, které patří neodmyslitelně ke 

skateboardové historii.  Skateboardoví průkopníci se v těchto zahradních bazénech 

proháněli v období sucha dávno předtím, než vznikly první U-rampy.  Při výstavbě 

bowlu se musí dbát na následující kritéria: poloměr rádiusů, kolmost stěn a hloubka 

bazénu. Každá tato „vlastnost“ má vliv na jízdní vlastnosti bowlu (Karas, Kučera, 

2004).  

Historický vývoj kategorie bowl ve světě 

V jižní Kalifornii však BMX jezdci brázdí betonové bazény již od konce 

sedmdesátých let dvacátého století. Na počest této historie se každoročně v rámci známé 

akce US Open pořádají také bmxové závody v kategorii bowl. Hodnotícími prvky 

v tomto závodě jsou styl, flow (v překladu let) a návaznost jízdy (tzv. lines), tyto prvky 

bývají upřednostňovány před triky, které bývají hodnoceny nižšími známkami 

(www.redbull.com, 2014).  

Historický vývoj kategorie bowl v České republice 

Kategorie bowl patří v České republice mezi mladé kategorie freestyle BMX. 

Agentura 4elements uvádí, že první závod v rámci českého poháru freestyle BMX 

v kategorii bowl se konal v roce 2007 ve dřevěném bazéně na pražském ostrově 

Štvanice (www.xcup.cz, 2012). 

http://www.redbull.com/
http://www.xcup.cz/
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7.3 Dirtjump (dirt) 

Smyslem této kategorie je absolvování jednoho skoku nebo řady skoků (též jsou 

označovány jako „trailsy“), na nichž jezdec může provádět triky. Skoky bývají 

vytvořeny z hlíny, která bývá upravována do různých tvarů. Hliněné skoky občas bývají 

doplněny dřevěnými prvky, např. dřevěným rozjezdem nebo dřevěnými. Ve většině 

závodů na jezdce čeká několik řad hliněných skoků, jezdec si tak může vybrat trasu, 

která mu bude vyhovovat. Některé závody bývají obohaceny různými prvky, jako jsou 

např. zrychlovací boule, klopené zatáčky nebo skoky s dopadem otočeným o 90 stupňů. 

Kreativitě se meze nekladou.  Z hlíny lze stavět skoky různé výšky a tvaru, mohou mít 

mezi odrazem a dopadem i několika metrové mezery. Tyto skoky se označují 

v dirtovém slangu jako dvojáky. Na počátku vývoje této kategorie se jezdily skoky, 

které byly většinou součástí bikrosové dráhy, avšak tyto skoky nesplňovaly parametry, 

které jezdci potřebují k provádění triků dnes. S vývojem této kategorie souvisí také 

tendence skoky neustále prodlužovat. Tato kategorie bývá také pro jezdce většinou 

finančně velmi dostupná. Stačí pouze vlastnit pozemek a trochu hlíny (Dressler, 2003). 

Historický vývoj kategorie dirtjump ve světě 

Dirt měl svojí premiéru na X Games již roku 1995. V této kategorii se na X 

Games soutěžilo následujících 11 let. Roku 2006 završila tato kategorie své působení 

v seznamu sportů na X Games. Toto vyloučení se však shledalo s nepochopením v celé 

bmxové komunitě, někteří jezdci dokonce každý rok od vyloučení dirtu usilovali o 

návrat této kategorie na X-Games. Absenci této kategorie alespoň částečně 

vykompenzovaly akce konané značkami Red bull a Mountain Dew. Kategorie dirt byla 

opět zařazena na X Games až roku 2013 (www.xgames.espn.go.com, 2012). V kategorii 

dirt se jezdí také mnoho závodů, které jsou specifické nějakým, většinou divácky 

populárním, prvkem. Této problematice se však budu věnovat až v podkapitole s 

názvem netradiční freestyle BMX akce ve světě.  

Historický vývoj kategorie dirtjump v České republice 

V České republice se kategorie dirt jezdí od samotného počátku, kdy freestyle 

BMX pronikl na území České republiky. Počátky vývoje kategorie dirt jsou spojeny 

s disciplínou bikros, jelikož nebyly na počátku dostupné žádné specializované skoky 

přímo pro tuto kategorii. K rychlému rozšíření dirtjumpu napomohla snadná dostupnost 

materiálu pro stavbu skoků. Dle Dresslera (2003) se první seriál mistrovství České 
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republiky, na který byl postaven speciální skok, odjel roku 1998 v pražských Řepích. 

V té době ho vyhrál mladičký Michal Prokop, který se do té doby věnoval pouze 

bikrosu. Kategorie dirtjump tvoří od prvního ročníku, který se konal roku 2002, pevný 

základ českého poháru ve freestyle BMX (www.xcup.cz, 2012). 

7.3.1 Pumptrack 

 Pumptrack, jak uvádí webové stránky www.modularpumptrack.com (2014), je 

revoluční druh konstrukce, na níž jezdci mohou jezdit na BMX nebo MTB kolech, 

koloběžkách nebo kolečkových bruslích pomocí tzv. „pumpování“ (pomocí energie 

vložené do pohybu vykonávaném ve směru nahoru a dolů), kterým jezdec získává 

rychlost na zdolání trati bez šlapání nebo roztlačování. Pumptrack je skvělá forma 

fyzického tréninku, jelikož trať zatěžuje celý pohybový aparát (především však horní 

část těla). První pumptracky se většinou vyráběly z hlíny (levnější provedení stavby 

pumptracku – častěji se s ním setkáte), nyní se často setkáte s betonovým, dřevěným, 

asfaltovým povrchem, který se snadněji udržuje.  

 Jako hlavní rozdíl mezi tzv. pump riding a normálním ježdění označuje 

Sturtridge (www.redbull.com, 2011a) absenci řetězu (hnacího pohonu kola). Jezdci tak 

mohou pouze využívat svých dovedností a mohou se naučit pracovat s rozložením váhy 

při jízdě na pumptrack trati. Pumptrack bývá tvořen z řady hrbolů, tyto malé upravené 

terénní nerovnosti dávají možnost jezdci získat rychlost pro absolvování celé trati. 

Komplexnost trati nabízí zdokonalení profesionálním jezdcům, kteří si mohou na 

pumptracku trénovat svojí techniku, zkušenosti a hlavně sílu horní části těla bez šlapání. 

Na pumptracku nenaleznete žádné velké klesání, které umožňuje nabrat rychlost. 

Setkáte se zde pouze s malými hrboly a důlky, před nimiž se musíte zamyslet, jakou 

optimální taktiku a techniku zvolíte pro přejetí dané nerovnosti a jakou taktiku zvolíte 

pro zrychlení, které Vás dostane do cíle. U. S. Olympic Committee (v překladu 

americký olympijský výbor) se v roce 2011 nechal inspirovat pumptrack tratí a nabídl 

nově vystavený pumptrack v jejich sídelním státě Kalifornii jako alternativní přípravu 

pro horní část těla. Mike Day (stříbrný medailista z Pekingu v disciplíně supercross) 

označuje atraktivní pumptrack jako na první pohled lehkou trať, po projetí však jako 10 

krát těžší trať než trať určená pro supercross.  

 Umění jízdy na pumptracku spočívá v držení dynamického tempa, které vám 

dává rychlost na trati. Pokud toto tempo ztratíte, ztratíte zároveň také rychlost a 

http://www.modularpumptrack.com/
http://www.redbull.com/
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zastavíte se tak uprostřed pumptracku. Odborníci tvrdí, že nejlepší způsob zdolání 

pumptracku spočívá v neustálém kontaktu s povrchem a držení tempa při přejezdu 

nerovností. Klíčovou roli při jízdě hrají pedály, se kterými se nedá šlapat (což je 

zapříčiněno absencí řetězu). Díky tréninku absolvovaném na pumptracku mohou jezdci 

získat nedocenitelné zkušenosti, které jim např. pomohou s tempem jízdy na trati pro 

BMX supercross (www.redbull.com, 2011b). 

Historický vývoj kategorie pumptrack ve světě a v České republice 

Historie pumptracku je spojena se závodem nazvaným Red bull Pump Riders, 

který se poprvé odjel v brazilském městě Sao Paulo (www.redbull.com, 2011a). Tohoto 

závodu se zúčastnil také český jezdec Michal Maroši, který se rozhodl s pomocí značky 

Red bull tento druh závodu uspořádat také v České republice. Bylo to poprvé, kdy se 

pumptrack objevil na území České republiky. Závod se uskutečnil roku 2012 v Praze na 

ostrově Štvanice, kde je možné si pumptrack vyzkoušet i nyní (www.redbull.cz, 2012). 

7.4 Flatland (flat) 

 Flatland, bývá označován také jako tanec na kole nebo krasojízda, patří mezi 

sporty, u kterých nejsou potřeba žádné překážky. Jezdcům stačí pouze rovná, hladká a 

nekluzká plocha, na které mohou předvádět se svým kolem různé balanční a rotační 

triky. Nejlepší povrch, který bývá u jezdců oblíbený, je mramor díky svému 

neklouzavému povrchu. Podstata jízdy spočívá v udržení jezdcova těla na kole, aniž by 

se dotkl země jakoukoliv části těla, po celou dobu jízdy. Triky se provádí na předním 

nebo zadním kole. Obě varianty se dají v jízdě kombinovat (www.archiv.trutnovinky.cz, 

2011). Triky, které jezdec v jízdě provádí, nejsou předem stanovené, záleží na jezdcově 

kreativitě a dovednostní úrovni. Kvalita prostoru patří mezi nejdůležitější atributy 

určující kvalitu závodu (Dressler, 2003). 

Historický vývoj kategorie flatland ve světě 

V roce 1984 vznikla americká freestylová asociace (American freestyle 

association – AFA), která ustanovila dvě kategorie (kategorii flatland a ramp), ve 

kterých budou jezdci závodit v Kalifornii. Tentýž rok AFA uspořádala závod nazvaný 

AFA Summer Freestyle Championships, který se konal na Venice beach v Kalifornii. 

Tento závod posunul obě dvě kategorie vpřed a zároveň se shledal s obrovskou 

diváckou popularitou. Webové stránky www.23mag.com zároveň uvádí, že to byl první 

http://www.redbull.cz/
http://www.23mag.com/
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závod, na kterém se sešla světová špička profesionálních jezdců. Kategorie flatland se 

objevila na X Games poprvé až roku 1997. 

 S odstupem času pronikl flatland i na další kontinenty. Dressler (2003) popisuje 

ve své knize, že toto rozšíření do celého světa mělo za příčinu vznik světových velmocí 

v kategorii flatland. Mezi velmoci např. patří Španělsko, Německo, Francie, Anglie a 

Maďarsko. Velkým krokem kupředu bylo také natočení instruktážního videa Flatland 

School firmou KHE. Tento materiál s instrukcemi, jak se naučit základy flatlandu, 

dorazil do České republiky v roce 1989. O něco později než do Evropy se dostává 

flatland do Japonska, kde se shledává s obrovským zájmem.  

Historický vývoj kategorie flatland v České republice 

 Historie flatlandu v České republice je spojena s porevoluční dobou, kdy bylo 

možné snadněji sehnat speciální díly na kolo, které byly potřebné k vykonávání dané 

kategorie. V roce 1998 při příležitosti konání dirtových závodů v Bohnicích byl 

uspořádán první flatlandový závod jako doprovodná akce samotného závodu. Tento 

závod vznikl pomocí iniciativy nadšenců z Benátek nad Jizerou v čele s Milanem 

Haspeklem a Miroslavem Hanžlem. V roce 1999 český dovozce dílů od firmy KHE 

Saša Rovný, uspořádal sérii flatlandových závodů v Brně. Vývoj flatlandu v průběhu 

následujících let se nesl v duchu vycestovávání na zahraniční akce a zároveň tak k 

přínosu zahraničních trendů do České republiky (Dressler, 2003).  Kategorie flatland 

patřila mezi první z kategorií, které se objevily na prvním ročníku českého poháru 

freestyle BMX v roce 2002 (www.xcup.cz, 2012).  

7.5 Minirampa (miniramp) 

 Tato kategorie spočívá v jízdě na jedné překáže, která může mít různé rozměry 

ale také rozdílné poloměry rádiusu. Minirampa společně s vertikální rampou (kategorií 

vert) bývají označovány jako U-rampy. Hlavním rozdílem mezi minirampou a vertikální 

rampou je výška konstrukce. Minirampa, jak již název naznačuje, bývá postavena 

z nižší konstrukce, tedy i její výška bývá nižší. Vertikální rampa v porovnání 

s minirampou má nejvýše položenou část již kolmou k zemi, odtud pochází také 

označení vertikální rampy (Dressler, 2003). Minirampa by se dala označit jako malý 

half-pipe (vertikální rampa), obvykle bývá méně než 1,2 metrů vysoká 

(www.bmx.transworld.net, 2009).  
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 Minirampa bývá často proložena středovou částí, která bývá doplněna o spinu 

nebo jiný druh parkové překážky. Kategorie minirampa je specifická tím, že jezdec po 

celou dobu jízdy neopouští minirampu. Při každém skoku se vrací zpět do stejného 

rádiusu (výjimkou je spine minirampa, kde se může vracet i do protilehlého rádiusu), ze 

kterého se odrazil (Dressler, 2003). 

Historický vývoj kategorie minirampa ve světě 

 Historie kategorie minirampy bývá spojována s historií kategorie big air a 

vertikální rampy. Všechny tyto kategorie jsou si velmi podobné, proto nikoho 

nepřekvapí, že hvězdné jméno, které se skloňuje ve všech pádech freestyle BMX, 

spojující všechny tyto kategorie je legenda freestyle BMX Mat Hoffman (Dressler, 

2003). 

Historický vývoj kategorie minirampa v České republice 

 Průkopníkem a později i stavitelem vlastní mobilní minirampy byl v České 

republice Kamil Feifer. Česká historie kategorie minirampy se pojí opět s BMX 

freestyle asociací, která jako první uspořádala minirampový contest, tehdy ještě jako 

agentura 4elements, v pražském klubu Roxy (Dressler, 2003). Později je kategorie 

miniramp pořádána v rámci českého poháru freestyle BMX (www.xcup.cz, 2012). 

7.6 Park versus Street (streetstyle) 

 Na úvod této kapitoly je nutné vymezit rozdíl mezi kategorií park a street. Tyto 

dvě kategorie jsou si značně podobné, pojmenování se mnohdy liší závod od závodu 

(někdy bývají spojeny do jedné kategorie). Pokusím se vysvětlit a najít hlavní znaky a 

rozdílnosti těchto dvou kategorií. Panuje zde však terminologická nejednotnost v rámci 

rozdělení konaných závodů. 

Kategorie park by se dala charakterizovat následovně. Kategorie park bývá 

vykonávána ve skateparcích/bikeparcích. Skateparky lze dále dělit podle druhu povrchu. 

Dřevo a kov (v kombinaci s asfaltovým podkladem) patří mezi nejčastější užívané 

povrchy ve skateparcích, v posledních letech však nastupuje trend betonových parků 

(jinak zvaných „plaza“).  

Nyní se pokusím vysvětlit specifické prvky, které určují zařazení do kategorií 

street a park. Hlavním rozdílem mezi kategorií street a park je výška, ve které jezdci 

provádí triky. U kategorie park jezdci lítají ve větších výškách, než se tomu děje u 
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kategorie street. Dalším rozdílem je charakter překážek, ze kterých bývají vytvořeny 

skateparky pro dané kategorie. Pro tréninkové účely se skateparky většinou nerozlišují 

podle kategorií, snaží se komplexně obsáhnout prvky (překážky) z obou kategorií. 

Kategorie park mívá většinu překážek vystavěných z radiusového typu. Při bližším 

prozkoumání významných světových závodů si můžeme všimnout, že dochází 

k výraznému rozlišení závodů v těchto dvou kategoriích. Podle Dresslera (2003) 

streetové překážky imitují překážky, které nalezneme na ulicích (schody, zídky, 

zábradlí, šikmé plochy, zdi). Díky poloměru rádiusů jezdci dosahují větších výšek, což 

značně rozlišuje obě kategorie. Streetový course (streetová sekce) obsahuje malý počet 

rádiusů, tvoří ji spíše šikmé plochy (tzv. banky), schody, zábradlí, zdi a další překážky 

imitující prvky ulice.   

Historický vývoj kategorií park a street ve světě 

Pokusím se demonstrovat rozdílnost těchto dvou kategorií na vybraných 

závodech. Klasickou ukázkou streetového závodu je závod nazvaný jako Rebel jam 

2014 (www.rebeljam.com). Pro tento závod bývá vystavěn park, který svými prvky 

kopíruje časté prvky ulice. K vidění zde byly zábradlí, imitace zídek (dřevěné bedny), 

schody a velký počet šikmě nakloněných ploch. Světovým unikátem je také závod 

konaný pod názvem Dew Tour (konkrétně Toyota City Championships 2014 odjetý 

v části New York Brooklynu). V rámci tohoto závodu se odjely dvě kategorie streetstyle 

a street. Obě kategorie lze zařadit do kategorie street, protože splňují charakteristiku 

kategorie street. Rozdíl mezi streetstylem a streetem v rámci tohoto závodu spočíval v 

tvaru parku, který byl pro obě kategorie přichystán. Na stránkách www.dewtour.com 

(2014) se mi podařilo naleznout o obou kategoriích krátkou zmínku. Streetstyle byl 

specifický svými originálními překážkami imitujícími tzv. urban styl města, z něhož 

vycházel charakter překážek postavených za sebou z kopce dolů ve Franklinově ulici. 

Street course byl složený ze tří hlavních částí spojených v celek, které obsahovaly 

římsy, zábradlí a šikmé plochy  vyzívající sportovce k předvedení toho nejlepšího.  

Typickým příkladem parkového závodu je závod konaný ve francouzském městě 

Montpellier nazvaný jako Fise (www.fise.fr). Zde byl v roce 2014 k vidění park složený 

převážně z rádiusů, které měly pouze rozdílné poloměry.  

Abych dokázal zároveň mnou zmiňovanou terminologickou nejednotnost, 

zmíním zde závod, který prokáže nejednotnost dělení. Jedná se o evropský závod X 

http://www.dewtour.com/
http://www.fise.fr/
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Games Barcelona 2013 (www.xgames.espn.go.com). V rámci tohoto závodu se odjela 

kategorie park, která však svým tvarem připomínala spíše bazén (tedy kategorii bowl).  

Podobný vývoj zažila kategorie street a park i ve světě. Značnou měrou se na 

tomto vývoji podílel také Mat Hoffman (viz výše). Historie se opět pojí se státem 

Kalifornie v USA. Kategorie street se jezdí v rámci X Games od samotného počátku, 

což byl rok 1995.  

Historický vývoj kategorie park a street v České republice 

I v České republice od počátku vzniku českého poháru ve freestyle BMX panuje 

nejednotnost rozdělení kategorií. V roce 2002 jezdci závodily v kategorii streetstyle, 

v rámci níž se odjely závody jak ve streetovém provedení skateparku, tak i parkovém 

provedení skateparku. Následující roky se závody v rámci X Cupu konaly v podobném 

duchu (www.xcup.cz, 2012).  

Historie kategorie street a později i park se utváří od samotného počátku, kdy se 

v České republice freestyle BMX odtrhl od disciplíny supercross. Bylo tomu tak 

z důvodů dostupnosti tzv. spotů, kde jezdci mohli doslova na ulici zkoušet první triky. 

Mezi nejčastější spoty patřily místa, kde se vyskytovaly schody a zábradlí. První 

skateparky začaly vznikat na konci 90. let 20. století, jelikož zastupitelé měst pochopili, 

že i tito nadšenci se potřebují někde realizovat (Dressler, 2003). 

7.7 Vert (superpipe, halfpipe, vertikální rampa) 

 Halfpipe neboli vertikální rampa je postavena z rámové konstrukce kovových 

trubek, které podepírají specifický tvar „U“. Tato konstrukce je pokryta dřevěným 

povrchem. Vertikální rampa se skládá ze dvou obrazově obrácených quaterpipů, které 

jsou propojené středovou části do tvaru písmene U. Výška rampy se pohybuje od 

minimální výšky 3-4 metry do maximální výšky, která se pohybuje okolo 6-7 metrů. 

Pojmenování vertikální rampy vychází z letu, ve kterém se jezdec dostává do vertikální 

polohy. Typická jízda spočívá v jízdě uvnitř vertikální rampy, přičemž se jezdec snaží 

dosáhnout maximální výšky nad tzv. copingem s kombinací prováděných triků. Dle 

www.bmxplayground.eu jsou triky prováděné na copingu ve vertovém slangu nazývané 

jako „lip tricks“. V průběhu 90. let 20. století kralovala této disciplíně bmxová legenda 

Mat Hoffman, dlouho také držela světový rekord v big airu. Roku 2008 však tento 

rekord zlomil Kevin Robinson, který vyletěl do výšky 15,5 metrů od země. Nebezpečí, 

http://www.xgames.espn.go.com/
http://www.bmxplayground.eu/
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které hrozí při vysokých letech, značně eliminuje počet jezdců, kteří se této kategorii 

věnují. Proto vidíme na startovních listinách závodů často několik let po sobě stále 

stejná jména jezdců. Pozoruhodný je však fakt, že většina jezdců, kteří stáli u zrodu této 

kategorie, patří na závodech stále mezi nejlepší již bezmála 30 let. Živým důkazem je 

Jamie Bestwick, který ve svých 43 letech má nyní na kontě neskutečných 12 zlatých 

medailí z X Games. Vert bývá označován jako královská kategorie, což je důsledkem 

divácké atraktivity a výšky, které jezdci během jízdy dosahují (Dressler, 2003). 

Historický vývoj kategorie vert ve světě 

 Historie kategorie vert se začíná utvářet o něco později, než tomu bylo u 

kategorie park. Důvodem je náročnost stavby vertikální rampy a malý počet jezdců, 

kteří se na tuto kategorii specializují.  Kategorie vert patří mezi kategorie, které se 

objevily na prvním ročníku X Games v roce 1995. První čtyři roky se pořadí prvních tří 

míst skoro neměnilo. Na prvním místě se první čtyři roky prostřídali pouze dvě bmxové 

legendy Dave Mirra a Mat Hoffman, kteří tomuto sportu kralovali i následující roky, 

uvádí zpráva na www.espn.go.com.  

Historický vývoj kategorie vert v České republice 

Prvním vertovým průkopníkem v České republice byl Jan Valenta, který zároveň 

z počátku jeho bmxové kariéry sbíral úspěchy také v kategorii miniramp. Dále se 

věnovalo této kategorii jen málo jezdců, můžeme zde uvést např. Honzu Jílka, popisuje 

ve své knize Dressler (2003). 

  

http://www.espn.go.com/
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8  BMX kolo 

8.1 Vznik a historický vývoj BMX kola   

 V roce 1963 bylo představeno světu kolo nazvané Sting ray od značky Schwinn, 

které započalo historii cyklistického sportu BMX. Nejdříve krátce představím historii 

vzniku samotného kola Sting ray. Historie vzniku kola Sting ray je spojena 

s vynálezcem Al Fritzem. Krátce po shození atomových bomb na Japonsko ve druhé 

světové válce se Al Fritz vrátil domů do USA a dostal se na pozici svářeče u firmy 

Schwinn. Fritzovi se podařilo ve firmě Schwinn propracovat až do vedoucího 

managmentu firmy. Na počátku 60. let 20. století se v americkém městě Los Angeles 

šířily zvěsti o tom, že dochází k předělávání kol od firmy Schwinn z důvodů potřeby 

přizpůsobení pro svůj sport. Fritze napadla logicky otázka, která vyústila ke zdárnému 

konci. Pokud je poptávka po tomto druhu kol, je potřeba vytvořit i nabídku. A tak se 

rozhodl, že zkusí tuto poptávku pokrýt s nově vytvořenou verzí kola od firmy Schwinn. 

V té době nikdo kromě Fritze nevěřil, že domácky vyrobené dětské kolo (v té době 

nazývané jako choler) bude mít na trhu úspěch. A tak se roku 1963 podařilo Fritzovi 

nemožné, již první rok prodal přes 46 tisíc kusů Sting ray kol. Ve skutečnosti by se 

Schwinnu podařilo prodat větší počet kol, avšak díky nedostatečnému počtu pokrytí 

pneumatik od dodavatele pneumatik Uniroyal nemohli pokrýt poptávku. Tato chyba se 

však podařila Schwinnu velmi rychle napravit. Do dvou let tvořila kola typu Sting ray 

(distribuované i konkurenčními značkami) 60 procent tržeb ze všech prodaných kol na 

celém území USA. Kolo Sting ray položilo základy BMX kol. Na konci 60. let tyto 

kola, které si jezdci upravovali, sloužily jako první BMX kola pro kategorii dirt. Firma 

v roce 2013 oslavila 50 let od vzniku, v rámci oslav bylo vyrobeno 500 

pochromovaných kol s názvem Fritz Fifty (imitace kol Sting ray), které mají 

připomenout slávu kol a zároveň uctít památku zesnulého Al Fritze 

(www.bikemag.com, 2013). 

 Rick Twomey v roce 1972 upravil kolo Sting ray tak, že zvedl středovou osu a 

prodloužil kliky. Podařilo se mu tak upravit kolo do „hravější“ podoby, kolo se stalo 

ovladatelnějším. Tovární dělník Linn Kastan v roce 1974 vyvíjí první duté kliky, které 

označuje jako nerozbitné. Prodává je pod vlastní značkou Red line (později Redline). 

Téhož roku představuje firma Webco první rám s rovnými trubkami, byla to 

http://www.bikemag.com/
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modifikovaná verze bývalého rámu kola Sting ray. V září roku 1974 automobilový 

inženýr Skip Hess navrhl a vyvinul první BMX motomag, tato inovace ho napadla poté, 

co viděl děti ze sousedství závodit na okruhu v Simi Valley. Jeho společnost, v té době 

pojmenovaná jako BMX Products, úspěšně prodávala motomag více než deset let a jeho 

pozdější řada kol pod značkou Moongose se prodává dodnes, přestože Skip již není 

majitelem firmy (www.bmxnews.com, 2011).   

 Jako pokračovatele firmy Schwinn označuje Scot Breithaupt v článku 

www.bmxultra.com (2003) firmu Mika Devitta nazvanou jako SE racing, která začala 

prodávat samostatně díly na BMX kola. Firma Webco podle Scota dělala první 

trojúhelníkové verze rámů. Roku 1972 pokračovala ve vývoji BMX kol firma Matthews 

v čele s Genem Smithem, který se podílel na většině inovací té doby.  

8.2 Historický vývoj firem specializujících se na výrobu BMX kol 

 Dále zmíním vybrané firmy, které významně zasáhly do historického vývoje kol 

BMX. Podle www.bmxbikereviews.com (2014) patří značka Redline, založená roku 

1970, mezi prvních pět firem specializujících se na BMX. Tuto značku založili dva 

kluci, kteří našli společný zájem ve svařování, později zaměřují svojí pozornost na 

výrobu prvních rámů a vidlic na motorky. S dalšími 6 členy firmy pojmenovali firmu 

Redline a začali produkovat lehké, vysoce kvalitní rámy pro motorky. Od roku 1975 se 

firma začala specializovat na první BMX rámy. Příběh firmy GT se již odehrával od 

počátku v duchu BMX kol. Firma GT, jejímž zakladatelem byl Gary Turner, navrhla 

roku 1973 první závodní BMX kolo vyrobené z uhlíkových vláken, které 

předznamenalo firmě zdárnou budoucnost v následujících letech. Následuje vznik firmy 

Moongose, kterou jsem již zmínil výše. Založení firmy Haro se datuje roku 1978, jejím 

zakladatelem byl legendární jezdec Bob Haro. Bob patří mezi hlavní osobnosti firmy a 

je také zodpovědný za prosperitu firmy. Firma Haro má pověst firmy s inovativními 

technologiemi, které patří mezi nejlepší i v těchto dnech.   

 Další z významných firem specializujících se na výrobu BMX kol byla firma 

S&M Bikes. Tato společnost byla založena v polovině roku 1987 dvěma přáteli, 

Gregem “Scottem” Swingroverem a Chrisem “Mad Dogem” Moellerem. Tehdy 

šestnáctiletý Mad Dog byl příčinou většiny rozruchů na závodnické scéně, zároveň také 

pracoval jako testovací jezdec pro BMX Action magazine. Swingrover, kterému bylo 

tehdy 19 let, byl závodníkem na hliněných skocích a zároveň pracoval jako prodavač v 

http://www.bmxbikereviews.com/
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South Coast Bike Shopu v Santa Ana (Kalifornie). V létě roku 1987 vstoupili na trh se 

svými dvěma produkty, rámem a vidlicí K-9 D-Zine. V roce 1990 Schwingrover opustil 

firmu a začal pracovat u konkurenční značky GT bikes (www.sandmbikes.com, 2014).  

  Další z významných značek, které ovlivnily historický vývoj BMX kola, je 

bezpochyby Hoffman Bikes. Společnost založená samotným Matem Hoffmanem a jeho 

nejlepším kamarádem Stevem Swopeaem. Hoffman Bikes nabízela od samotného 

začátku jezdcům komponenty, které uspokojily nároky i těch náročnějších jezdců. První 

z dílů, který firma Hoffman Bikes vyrobila, byl rám vyrobený přímo v USA. Později 

začaly vyrábět i ostatní díly jako rám určený pro kategorii flatland, vidlice nebo řidítka, 

které testovali jezdci z týmu Hoffman Bikes. Na počátku 90. let byly díly označovány 

jako nepřekonatelné, díky věhlasu Mata Hoffmana zažívala v té době firma Hoffman 

Bikes nejzářivější časy. V roce 1992 rozjela firma prodej limitované edice US rámů s 

názvem Condor a vidlicí, která byla prodávána společně v setu s rámem. O tři roky 

později představila světu kompletní kolo s názvem The Egg, které již vyráběla firma 

Hoffman Bikes v Taiwanu. Díky masovému prodeji Hoffman Bikes rozšířila nabízený 

sortiment kola začala se již specializovat na určité kategorie. Hoffman Bikes také patřila 

mezi první firmy, které uvedly na trh BMX s 18 palcovými koly. Toto kolo je určené 

pro jezdce, kteří nejsou ještě dost vyspělí (většinou věkově) pro užívání 20 palcového 

kola (www.espn.go.com, 2010). 

8.3 Charakteristika BMX kol určených pro cyklistickou disciplínu 

freestyle BMX 

 BMX kola se jednoduše rozpoznají od běžných kol podle výšky. Cihlář a spol. 

(1991) popisuje BMX kolo jako speciální kolo s 20 palcovými koly. Pro BMX kola je 

také typický pevný převod, který umožňuje rychlou akceleraci. Většina jezdců vozí také 

širší pneumatiky, protože tyto pneumatiky mají lepší přilnavost k povrchu (Fiske Brian, 

2004). 

Dále se zaměřím na popis současného provedení klasického sériového kola 

určeného pro freestyle BMX, které je volně k dostání v obchodech. Všeobecně však 

platí, že freestyle BMX kola bývají upravovány jezdci tak, aby jim BMX kolo při 

užívání maximálně vyhovovalo.  

 

http://www.sandmbikes.com/
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8.3.1 Pojmenování dílů (komponentů) freestyle BMX kola 

 V tomto členění nejsou zahrnuty stupačky (tzv. pegy/pegs), které se upevnějí na 

osu předního nebo zadního náboje. Dále také výčet dílů postrádá hlavové složení 

(headset), sedlovku (seat post) a sedlovou sponu (seat post clamp).  

1. Rám (frame)  12. Zadní ráfek (back rim)  

2. Řidítka (handlebars, bars) 13. Přední ráfek (front rim) 

3. Vidlice (fork) 14.  Zadní plášť (back tire) 

4. Kliky (crank) 15. Přední plášť (front tire) 

5. Středové složení (bottom brackets) 16. Brzdová páka (brake lever) 

6. Převodník (sprocket)  17. Brzdový bowden (brake cable) 

7. Řetěz (chains) 18. Rotor/twister 

8. Pedály (pedals) 19. Brzda (brake) 

9. Zadní náboj (back hub) 20. Představec (stem) 

10. Přední náboj (front hub) 21. Sedlo (seat) 

11. Výplet (spokes) 22. Gripy a koncovky (grips and 

   bar ends) 

Obrázek č. 1: Sériové provedení freestyle BMX kola  
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8.3.2 Specifikace dílů pro cyklistickou disciplínu freestyle BMX 

Pokusím se zmínit specifické prvky dílů, které jsou identické pro freestyle BMX. 

Dále zde zmíním hlavní charakter dílů, kterým lze identifikovat díly pro následné 

zařazení do kategorií freestyle BMX.  

Rám 

Freestyle BMX rám bývá specifický svojí nízkou stavbou, která bývá zakončena 

rovnými patkami. Zadní patky rámu bývají určeny pro 14 mm osu náboje. Rámy se liší 

u kategorií freestyle BMX svojí geometrií, která značně ovlivňuje jízdní vlastnosti kola. 

Velikosti rámu s určením pro jednotlivé skupiny jsou popsány výše. Součástí rámu bývá 

integrované hlavové složení. Rám může také obsahovat „gyro tabs“, což jsou 

odjímatelné konce bowdenů u rotoru rámu. U vyšších modelů BMX kol bývá obvyklý 

systém odnímatelného hardwaru (navářek pro brzdu, vodiče bowdenů, gyro tabs). 

V neposlední řadě rám může obsahovat integrovanou sedlovou sponu, která bývá 

součástí novějších verzí rámů.  

Řidítka  

Pro řidítka bývá časté dělení podle počtu trubek a materiálu, ze kterých byla 

řidítka vyrobena. Tradiční dělení tedy zahrnuje dvojdílná a čtyřdílná řidítka, flatlandová 

řidítka a karbonová řidítka. Specifickým znakem řidítek bývá hrazdička, která slouží 

jako výstuha řidítek. Řidítka se také liší ve výšce a šířce, která většinou určuje zařazení 

kola do dané kategorie.  

Vidlice  

Zde je nutné zmínit charakteristický prvek vidlice, tedy offset. Ten určuje délku 

vysunutí patek. Proto dochází k dalšímu dělení na vidlice pro flatland, které mají 

většinou nulový offset, a vidlice pro zbylé kategorie. Vidlice bývájí v současné době 

nejčastěji prodávány na 10 mm osu. 

Kliky (osa klik) 

Tento druh komponentů BMX kola bývá dělen na dvojdílné a třídílné kliky. 

Dvojdílné kliky se skládají z pevné osy, která je napevno přidělána k jedné klice, druhá 

klika se pouze na osu nasouvá. U třídílných klik bývá osa a obě kliky zvlášť. Osy klik 
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bývají vyráběny v 22 mm a 19 mm provedením. Pevnější varianta 22 mm bývá k vidění 

u streetového a vertového ježdění, jelikož tyto kategorie značně zatěžují tuto část kola. 

Středové složení 

 Středová ložiska lze rozdělit podle stavby ložiska a velikosti ložiska. Dle stavby 

ložiska dělíme středová ložiska na zapouzdřená a kuličková (nezapouzdřená). Existují 

čtyři typy ložisek dle velikosti: Euro, Spanish, Mid a USA (řazeny od nejmenšího po 

největší). 

Převodník a řetěz   

 Na počátku vývoje BMX kol byly užívány převodníky o velikosti až 48 zubů, 

což mělo za důsledek velké pnutí řetězu, který se kvůli tomu povoloval. Dnes bývá 

nejčastěji užívaný rozměr převodníku 25 zubů. Díky technologickému zlepšení byl 

v roce 2012 vyroben převodník Spline Drive, který je upnut ke klice pouze díky 

speciální vložce. Existují dva typy řetězů a to celočlánkový řetěz a půlčlánkový řetěz. 

Půlčlánkový řetěz bývá užíván pro kategorie, ve kterých dochází k vysokému pnutí. U 

freestyle BMX kol se určuje převodový poměr. Pro 25 zubový převodník bývá užit 9 

zubový driver, tento převodový poměr bývá nejčastější. 

Pedály  

Pedály bývají děleny podle materiálu, ze kterého byly vyrobeny. Existují 

slitinové, hliníkové, magnésiové a nově také plastové pedály, které bývají jezdci ve 

všech kategoriích čím dál častěji užívány. 

Zadní náboj (driver, hub guard, freecoaster)  

Zde dochází k dělení podle strany, na které zadní náboj má tzv. driver. Driver je 

část zadního náboje, kde dochází k prokluzu v době, kdy jezdec nešlape (zadní náboj 

nenutí jezdce šlapat). Driver se skládá z praporků a pružinek. Zadní náboj bývá osazen 

14 mm osou, na kterou se uchycují stupačky (pegy). Specifickým ochranným prvkem 

zadního náboje, který chrání zadní náboj a výplet před poškozením, je hub guard. Hub 

guard bývá hojně využíván v kategorii street, kde jezdci grindují po zídkách a 

zábradlích. Freecoaster je speciální typ zadního náboje, který umožňuje jezdci jet 

dozadu, aniž by došlo k nucenému točení klik (tzv. fakie). 
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Výplet  

Nejčastěji užívaný počet drátů (špící) bývá tvořen 36 dráty. Lze si však vyplést 

zadní/přední kolo pevnější verzí výpletu o počtu 48 drátů. V kategorii flatland lze vidět 

také rovný typ výpletu, avšak u ostatních kategorií jezdci využívají paprskovitý typ, 

který bývá pevnější variantou výpletu.  

Ráfky  

Zadní ráfek u většiny kategorií bývá zatěžován více než přední. Výjimkou je 

však kategorie flatland, kde se někteří jezdci specializují pouze na jízdu na předním 

kole. Ráfky mohou mít dvojstěnnou nebo třístěnnou konstrukci. Ráfky lze rozdělit také 

podle tvaru na dva typy: aero wall a straight wall. Aero wall má zaoblené hrany, tento 

typ bývá užíván pro přední kola nebo kola bez brzd. Straight wall má rovné stěny ráfku, 

které umožnují brzdovým špalkům účinně využívat tuto plochu. 

Pláště  

Hlavním rozdílem mezi předním a zadním pláštěm bývá typ vzorku pláště a 

velikost (šíře) pláště. U zadních pláštů bývá využíván plášt o šíři 2,1 palce, vzorek bývá 

hladší oproti přednímu plášti. U předních pláštů bývá šíře okolo 2,25 palce a obvykle je 

vyroben z vyššího vzorku. Výjimkou je kategorie dirt, kde se využívájí pláště vyššího 

vzorku na obou kolech. 

Brzdový systém (brzdová páka, bowden, rotor/twister, brzda)  

Brzdová páka bývá dělena dle odolnosti na lehkou a pevnou. Lehké páky bývají 

užívány na kolech určených pro dirtjump. Těžké bývají užívány na tvrdším povrchu 

proto, aby nedošlo k poškození páky. Na brzdovou páku navazuje brzdový bowden, 

jehož speciální vnitřní oplet (nejčastěji užívaný Linear Brake Cable) zajišťuje i při 

jednom otočení řidítek dobrý prokluz brzdového lanka skrz bowden. Specifickým 

prvkem freestyle BMX kol je rotor, označovaný také jako twister. Dvě protichůdné 

misky s ložiskem uprostřed zajišťují stejné brzdné vlastnosti i při několika násobném 

otočení řidítek, díky nimž nedojde k zamotání brzdových bowdenů a lanek. Twister se 

skládá z 2 kusů vrchního bowdenu (2 kusů lanek), rotoru a 2 kusů spodního bowdenu 

(včetně 2 kusů lanek) vedoucích k brzdě. U většiny kol se využívá pouze zadní brzda, 

která slouží jako brzdný systém celého kola. Nejčastěji užívaný typ brzdy bývá U-

Brake. Velké procento kol v současnosti postrádá obě brzdy, bez brzd se jezdí kategorie 
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park, street, flatland, vert nebo minirampa. Volba počtu brzd bývá určena jezdcovou 

vyspělostí.  

Představec  

Představec je spojující prvek mezi vidlicí a řidítky, který je dělen podle úchytu 

řidítek. Frontload stem je typ představce, kde se řidítka uchytí do přední svislé části 

představce. Druhým typem je topload stem, kde se řidítka uchycují ve vodorovné 

poloze. Existují odlehčené typy představců, u kterých bývá ušetřena váha na dutých 

šroubech a odfrézovaných částech představce. Tyto představce se využívají 

v kategoriích dirtjump, park a minirampa. Důležitou vlastností představce je délka 

představce, která značně ovlivňuje jezdcovu stabilitu.  

Sedlo a sedlovka  

V současnosti se vyrábí tři typy sedadel. Prvním typem je dnes již nepoužívaný 

typ sedla s pružinami a těžkým kovovým zámkem. Druhým typem je sedlo s označením 

combo. Combo sedlo je jednolitý díl, který pevně spojuje sedlo a sedlovku. U tohoto 

typu se nedá nastavit úhel naklopení sedla, usnadňuje však montáž a velmi také snižuje 

váhu. Posledním typem je pivotal, u kterého lze nastavit úhel náklonu pomocí šroubu 

vedoucího do sedlovky ukrytého v sedle.  

Rukojeti (gripy)  

Existují pouze dva typy rukojetí. Bez a s přírubou rukojeti doplňují záslepky 

(koncovky), které ucpávají konec řídítek a zamezují vniknutí nečistot dovnitř řidítek. 

Stupačky (pegy)  

Stupačky, označované také jako pegy, jsou ocelové nebo plastové trubky, které 

slouží ke grindování nebo provádění triků. Nejčastěji stupačky uvidíte u kategorií street 

a flatland, kde na stupačkách jezdci předvádějí větší část jízdy. 

8.4 Rozdělení freestyle BMX kol podle skupin  

BMX kola lze dnes rozdělit do čtyř skupin, které se dělí dle velikosti rámu 

(neboli délky vrchní rámové trubky označované také jako TT „top-tube“) a míry ráfků. 

Dále lze BMX kola dělit také do skupin dle kvality a užití. Toto rozdělení zároveň často 

určuje cenu BMX kol. Skupina BMX Benjamin bývá nejlevnější verzí a skupina BMX 

PRO naopak nejdražší, nebývá to však pravidlem (www.tbb-bike.cz, 2014).  

http://www.tbb-bike.cz/
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Na www.tbb-bike.cz (2014) Vodička dělí první skupinu podle velikosti rámu:  

 12’’TT kola: 13 kg až 20 kg / 90 cm až 110 cm = Benjamin  

 16’’TT kola: 18 kg až 35 kg / 115 cm až 125 cm = Benjamin 

 18’’TT kola: 35 kg až 40 kg / 130 cm až 145 cm = Benjamin 

 20’’TT kola: 45 kg až cca max. 85 kg / 150 cm a výše = Expert, Master, PRO 

Dle kvality (výkonnostní úrovně) a užití rozděluje BMX kola do těchto skupin:  

 BMX Benjamin / 16” až 18” 

 BMX Expert / 20”  Doporučená velikost rámu: 20” TT, 20.25” TT, 20.4” TT 

 BMX Master / 20”  Doporučená velikost rámu: 20.5” TT, 20.6” TT, 20.8” TT 

 BMX Pro / 20” Doporučená velikost rámu: 20.5” TT až 21.25” TT 

Dle Dresslera (2003) bývají výlučně pro freestyle BMX využívány BMX kola s 

20 palcovými koly. Výjimku však tvoří kola o rozměrech 16 a 18 palců, které slouží pro 

trénink mladých jezdců. U těchto kol bývá zvykem osadit kolo menším rámem. 
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9 Základní charakteristika freestyle BMX triků  

 V této kapitole se budu zabývat triky, které jezdci daných kategorií provádějí 

v závodních jízdách. Pokusím se vysvětlit triky, které bývají nejjednodušeji 

proveditelné (základní triky. Dále v této kapitole rozvedu základní dělení triků, ve 

kterém zmíním specifický znak, který bývá pro toto dělení charakteristický.  

Úvodem je nutné zmínit, že většina jezdců provádí triky pouze na svoji 

preferovanou stranu (jezdec provádí triky pouze doprava nebo doleva), jen malé 

procento jezdců patří mezi univerzály využívající obě strany (nepreferovaná strana bývá 

nazývána také jako opposite).  Jezdcovu preferující stranu otáčení určuje přední noha 

při vodorovném postavení klik. 

Freestyle BMX triky lze dělit podle kategorií, ve kterých se vyskytují. Toto 

dělení však není ustálené. Mnou vymezené dělení má pouze orientační charakter. V této 

podkapitole vysvětlím, proč jsem některé kategorie spojil do jedné. Do tohoto dělení 

nezahrnu kategorii pumptrack, jelikož v té jezdci porovnávají své dovednosti díky 

výslednému dosaženému času. 

9.1 Kategorie minirampa a vert  

 Ke spojení těchto kategorií jsem se rozhodl z důvodů podobnosti překážek, na 

kterých bývá oběma kategoriemi závoděno. Minirampa je menší verze U-Rampy 

(vertu), tudíž pro obě kategorie je specifickým znakem tvar překážky, na které jezdci 

provádějí triky. Díky svázanosti, kterou určuje tvar minirampy a vertikální rampy, 

nemohou být v těchto kategoriích prováděny všechny triky jako u následující 

podkapitoly. 

Základním trikem obou kategorií je otočka nad copingem o 180 stupňů kolem 

vertikální osy, tedy otočení v rádiusu (quaterpipu). U kategorie minirampa to bývá také 

pouze let s kolem nad hranou rádiusu bez otočení (tzv. fakie), jezdec dopadne zpět do 

rádiusu a musí jet pozpátku. Obtížnější triky bývají v kategorii minirampa prováděny 

pomocí násobků 180 stupňů (gymnastický půl obrat s kolem). U kategorie vert může 

jezdec provádět pouze liché násobky 180 stupňů (tedy 180, 540 a 900 stupňů). U 

kategorie minirampa je stávajícím rekordem otočení 1080 stupňů a u kategorie vert o 

180 stupňů méně okolo vertikální osy.  
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Další triky bývají prováděny pomocí pegů na hraně rádiusu, tzv. copingu. Toto 

dělení velmi dobře vysvětluje Dressler (2003).  

Double peg grind – jezdec jede po copingu po dvou pegách na jedné straně 

Feeble grind – jezdec jede zadní pegem po copingu, přední kolo po plošině  

Smith grind – obrácený trik feeble grindu 

Icepick grind – jezdec jede po copingu pouze zadním pegem 

Toothpick grind – obrácený trik icepick grindu 

 Na plošině rádiusu (vodorovná plocha se zemí umístěná za rádiusem) se 

provádějí triky pouze u kategorie minirampa, jelikož u kategorie vert bývá plošina 

rádiusu využívána pouze na nabrání rychlosti. Následující popis základního přehledu 

triků popsal Dressler (2003). 

Manual – jezdec vyjede z rádiusu na plošinu, poté přejede po zadním kole celou plošinu 

a vrátí se do rádiusu 

Nosemanual – manual provedený na předním kole 

Tailtap – jezdec vyskočí z rádiusu na plošinu na zadní kolo, na kterém chvíli setrvá a 

poté se vrátí do rádiusu 

Footjam – obdobná verze tailtapu provedená na předním kole 

Disaster – jezdec vyskočí z rádiusu, poté se otočí o 180 stupňů a dopadne zadním kolem 

na plošinu a předním kolem do rádiusu, poté se odrazem navrátí zpět celým 

kolem do rádiusu 

 Další skupina triků bývá prováděna v rádiusu. Zde mohou jezdci využívat části 

kola nebo vlastní tělo k provádění triků. Vyjmenuji zde základní prováděné triky ve fázi 

letu. Opět mohu čerpat z bližšího popisu od Dresslera (2003). 

Flair – slovo flair je synonymem pro salto vzad s přetočením o 180 stupňů 

Tailwhip – protočení rámu kola při stálém držení řidítek o 360 stupňů a opětovné 

chycení kola zpět 

Barspin – protočení řidítek o 360 stupňů, následuje chycení řidítek rukama (návrat do 

původní polohy) 
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Condor – přitažení řidítek k hrudi a protlačení hlavy k přednímu kolu, následuje puštění 

řidítek a napnutí rukou v pozici prodloužení řidítek 

No foot – současné puštění obou noh z pedálů, následuje oddálení od pedálů a napnutí 

noh 

Seat grab – chycení sedačky jednou rukou, grab vyjadřuje chycení nějaké části kola 

X-up – překřížení řidítek o 180 stupňů za neustálého držení řidítek 

Toboggan – v první fázi tohoto triku je prováděn seat grab, následně jezdec přemístí 

celou váhu těla vzad, přitom otočí řidítka jednou rukou o 90 stupňů, přední 

kolo se dostane do nížší polohy než zadní kolo 

Superman – let za kolem, tělo je ve vodorovné poloze se zemí, kolo drží jezdec před 

sebou ve svislé poloze 

Tabletop – složení celého kola pod tělem do vodorovné polohy, při extremním 

provedení (složení) bývá označován jako invert  

Turndown – jezdec otočí rám a přední kolo o 90 stupňů k sobě ve směru letu 

 Poslední skupinou triků je kombinace výše zmíněných skupin. Vývoj cyklistické 

disciplíny freestyle BMX (technologický vývoj a zlepšení zázemí pro freestyle BMX) 

umožnil jezdcům mnohé z výše uvedených triků kombinovat. Dochází také k násobení 

triků, proto jsou běžně k vidění triky jako quadro tailwhip nebo quadro barspin. Tyto 

triky však provádí pouze jezdci na profesionální úrovni ježdění.   

9.2 Kategorie bowl a park 

 Díky členitosti překážek v těchto dvou kategoriích, na rozdíl od předešlé 

podkapitoly, mohou jezdci provádět větší počet triků. Obě kategorie mají většinu 

překážek podobných tvarů. Jako základní jezdecký trik lze označit přímý let (skok), 

kterým jezdec překonává překážky. V této kategorii se oběvují rovněž všechny triky 

zmíněné v předešlé podkapitole. Díky rozmanitosti překážek (převážně rádiusového 

typu) lze provádět skoky i o 90 stupňů okolo vertikální osy, tzv. transfery (přeskok 

z jednoho rádiusu do druhého s otočením o 90 stupňů kolem svislé osy). V této 

podkapitole uvedu základní seznam jezdeckých triků, který uvádí ve své knize Dressler 

(2003). 

Back flip – salto vzad 
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Front flip  - salto vpřed 

Fufanu – jezdec opře zadní kolo o jakoukoliv hranu a následně se z hrany odrazí o 180 

stupňů zpět 

Abubaca – podobné provedení jako u fufany, akorát se jezdec odrazí od hrany do fakie 

Na www.redbull.com (2014) uvádí Ramsdell mezi deseti nadčasovými triky 

mimojiné triky nothing a can can. 

Nothing – jezdec pustí kolo současně rukama i nohama, chvíli se ocitne za kolem, aniž 

by držel jakoukoliv část kola 

Can-can – jezdec pustí jednu nohu z pedálu a prostrčí ji přes vrchní rámovou trubku na 

opačnou stranu kola, poté ji propne, tento trik byl pojmenován po tanečním 

pohybu 

9.3 Kategorie dirtjump  

  Kategorie dirtjump je kvůli hliněnému tvaru skoků velmi omezena oproti 

předešlé podkapitole. Jezdci mohou provádět triky na skocích, které bývají v řadě za 

sebou nebo vedle sebe. Některé skoky bývají vystavěny s dopadem kolmým na odraz, 

což dává jezdcům možnost provádět triky pouze s otočkou o 90 stupňů. Většina závodů 

se jezdí na tzv. dvojácích (druh skoku, kdy mezi odrazem a dopadem je mezera), proto 

jezdci musí bezchybně dokončit prováděný trik a zároveň se vrátit bezchybně do 

dopadu skoku. Při nesprávném provedení nejsou schopní navázat na další skok. V této 

kategorii se objevuje skupina triků realizovaných ve vzduchu, které jsou k vidění i u 

předešlé podkapitoly. Nelze zde provádět triky na copingu nebo plošině rádiusu, jelikož 

tyto prvky dirtjump neobsahuje. 

9.4 Kategorie big air 

Tato kategorie se skládá ze dvou překážek, které jsou součástí dvou výše 

zmiňovaných podkapitol. První část, na které jezdec může provádět triky, připomíná 

větší verzi hliněného skoku (tzv. dvojáku) v dřevěné verzi. Dojezdová (druhá) část je 

tvořena z rádiusu, což je polovina vertikální rampy. Jezdec může v této kategorii 

kombinovat triky z obou kategorií, které jsem výše zmínil v prvních dvou 

podkapitolách. Díky dálce a výšce, kterou jezdec při skocích dosahuje, má možnost 

provést vícenásobné kombinace triků. Proto je tato kategorie extrémně nebezpečná.  
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9.5 Kategorie street 

Kategorie street přináší díky rozmanité stavbě překážek, imitující tvary ulice, 

nabídku kombinací jezdeckých triků, které bývají k vidění i v ostatních kategoriích. 

Nejčastěji bývají využívány zídky, zábradlí, zdi a šikmé plochy nebo jejich imitace 

v podání překážek ve skateparku. Na zábradlích a zídkách provádí většinou jezdci triky, 

které lze provádět na copingu. Imitace zdí a šikmých ploch bývají k vidění také 

v kategorii park a bowl, proto lze provádět i tyto triky v této kategorii. Opět zde uvedu 

několik základních triků, které jezdci provádějí v této kategorii (Dressler, 2003). 

bunnyhop – základní jezdecký trik, jedná se o výskok s kolem od země, pohyb vychází 

ze zvednutí předního kola, které následuje zadní kolo 

fakie – označován také jako odjezd pozadu, kdy jezdec couvá s kolem a je nakloněn 

mírně vzad 

9.6 Kategorie flatland 

Poslední podkapitola s označením kategorie flatland má značně specifický 

seznam triků narozdíl od zbylých kategorií. Je to dané tím, že flatland se jezdí pouze na 

rovném povrchu, bez překážek a jakýkoliv nerovností. Dle Dresslera (2003) lze dělit 

triky na standing triks, rolling triks, scuffing a spining. Standing triks označuje jako 

nejlehčí skupinu triků, kdy jezdec provádí vše na místě na předním nebo zadním kole. 

Nejtěžší skupinu triků nazývá jako rolling triks, kdy jezdec provádí triky za jízdy na 

předním nebo zadním kole bez použití brzd. Scuffing označuje jako techniku jízdy, při 

které si jezdec pomáhá krátkými odrazy jedné nohy od pláště k uvedení kola do pohybu. 

Opět lze scuffing vykonávat na předním i zadním kole. Rotační triky označuje jako 

spinning. Obtížnost triků bývá značně stížena pokud, jezdec jezdí triky i pozpátku. Dále 

se pokusím rozvést některé ze základních triků.  

Podle Dresslera (2003) jsou to tyto dva následující triky: 

Basic balance – trik, při kterém si jezdec procvičuje rovnováhu na kole, ale také 

procvičuje práci s těžištěm 

Cross foot – lze označit techniku jízdy, při které jezdec provádí triky s překříženýma 

nohama 
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 O dalších základních tricích je zmíněno na webové stránce www.global-

flat.com, kde je zároveň vysvětlen postup a metodicky zpracovaná videa pro naučení 

daného triku. 

Hang-5 – trik prováděný na předním kole, kdy jezdec sedí na sedačce a zároveň jednou 

nohou stojí na předním pegu, druhá noha visí volně vedle předního kola, 

volně visící noha slouží k udržení rovnováhy na předním kole 

Cliffhanger – tento trik je velmi podobný předchozímu, jezdec při něm opět sedí na 

sedle a jede po předním kole, přitom stojí oběma nohama na předních 

pegách a rukama vyvažuje ve vzduchu, aniž by držel řidítka 

 Historický vývoj triků všech kategorií (vyjma kategorie flatland a pumptrack) je 

spjat s následující kapitolou Freestyle BMX překážky, jelikož technologický vývoj 

překážek umožnil řadu inovací ve freestyle BMX tricích. Technologický vývoj 

překážek má za příčinu také zvyšování úrovně a obtížnosti provedení freestyle BMX 

triků.  

  

  

http://www.global-flat.com/
http://www.global-flat.com/
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10 Freestyle BMX překážky 

 Na úvod této kapitoly objasním význam slova skatepark. Poté naváži s 

vysvětlením rozdílu mezi pojmenováním skatepark a bikepark, což jsou zároveň pojmy 

označující sportovní zařízení určené mimojiné pro freestyle BMX.  

 Karas a Kučera (2004) definují skateparky jako hřiště pro skateboarding, kde se 

mají možnost jezdci učit novým trikům a zdokonalovat své dovednosti. Skatepark podle 

nich napodobuje překážky z ulic velkoměst. Vzhledem k vývoji skateboardingu byly 

první skateparky odlišné od těch současných. Surfing, ze kterého se vyvinul 

skateboarding, zapříčinil podobnost prvních skateparků vlnám na oceánu. Tyto vlny 

byly stavěny v podobném tvaru jako většina velkých bazénů. Až s rozvojem freestylu 

přišel zlom, který se zaměřil na imitace některých překážek běžně viditelných na ulicích 

velkoměst. V dnešní době dochází ke specializaci tvarů, které obsahují skateparky, díky 

nimž se dělí také některé disciplíny skateboardingu. Skateboarding je freestylový 

předchůdce cyklistické disciplíny freestyle BMX, který využívá většinu skateparků pro 

tréninkové i závodní účely. Skateparky v současnosti bývají často určené pro 

skateboarding, inline skating, freestyle scootering a okrajově i pro freestyle BMX. 

Avšak některé skateparky umožnují freestyle BMX jezdcům vstup pouze za jistých 

podmínek (např. sundání pegů). 

 Hlavním rozdílem mezi skateparkem a bikeparkem, je povrch sportoviště. 

Zatímco skateparky mohou využívat díky svému hladkému povrchu všichni 

(skateboardisté, inline jezdci, freestyle scooteři), některé z bikeparků mohou využívat 

pouze freestyle BMX jezdci, jelikož povrch pokrývá nesourodý a měnící se materiál, 

který neumožňuje jízdu na skateboardu, inline bruslích nebo na koloběžce. Kola určená 

pro freestyle BMX mají díky osazení pneumatik možnost tyto nerovnosti eliminovat a 

překonat je. Bikeparkem bývá někdy jezdci označován také skatepark, proto na tyto dva 

pojmy bývá nahlíženo často stejně. 

 V následující podkapitole popíši dělení freestyle BMX překážek podle kategorií 

cyklistické disciplíny freestyle BMX. V návaznosti na dělení freestyle BMX překážek 

popíši také nejznámější tréninkové centrum v České republice a v zahraničí. 



 

66 

 

10.1 Dělení freestyle BMX překážek 

 Nejvhodnější dělení freestyle BMX překážek je určeno podle kategorií 

cyklistické disciplíny freestyle BMX. V této podkapitole popíši základní typ překážek, 

který se v každé kategorii vyskytuje. Výjimku zde tvoří kategorie flatland, jelikož 

flatland nevyužívá žádný typ překážek, proto zde tuto kategorii vynechám.  Nakonec 

této podkapitoly zmíním dva typy překážek, které jsou určené pro trénink jezdeckých 

triků.  

10.1.1 Překážky specifikující kategorii big air 

 Skutečnou verzi big airu lze rozdělit na tři hlavní části. První část je tvořena 

rozjezdovou rampou, která výškově přesahuje zbylé dvě části big airu. Druhá část, která 

je napojena na první, tvoří rovný skok, ve kterém uprostřed najdete díru zamezující 

pouhé přejetí skoku. Poslední část tvoří quaterpipe, který bývá výškově srovnatelný 

s vertikální rampou. Všechny tyto tři části jsou spojeny v celek tak, aby jezdec mohl 

provést jízdu bez přerušení. Optimální jízda spočívá v nabrání rychlosti na rozjezdové 

rampě následně provedení triků na prostřední části a provedení triků v quaterpipu. Po 

otočení v quaterpipu jízda končí.  

 Rozměry všech tří částí big airu dosahují v současnosti neskutečných rozměrů. 

Jezdec po překonání 25 metrů vysoké rozjezdové rampy musí absolvovat skok dlouhý 

bezmála 22 metrů. Po přístání na dopad prostřední části vystoupá jezdec následně na 8 

metrový quaterpipe, na kterém se v nejvyšším bodě ocitne ve výšce 15 metrů nad zemí 

(www.nytimes.com, 2010).   

10.1.2 Překážky specifikující kategorii bowl 

 V kategorie bowl nelze určit přesný popis překážek. Nejvhodnější rozdělení 

kategorie bowl bývá členěno na dva typy. První typ bývá tvořen čistě bazénovým 

tvarem (kopíruje tvar klasických bazénů, avšak je členitější a má rádiusové stěny) a 

druhý typ bývá složen z kombinace překážek vyskytujících se v kategoriích street a 

park.  

 Rozdílnost lze také nalezneme v povrchu. Vnitřní verze bowlu bývá nejčastěji 

vystavěna ze dřeva nebo z betonu. Venkovní verze bývají postavené převážně 

z betonového povrchu, výjimečně naleznete také hliněný základ bowlu. 

http://www.nytimes.com/
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10.1.3 Překážky specifikující kategorie dirt  

 Překážky kategorie dirt jsou převážně tvořeny z hliněných skoků, které si jezdci 

mohou upravit podle libosti. Nejčastějším typem hliněných skoků bývají dvojáky a 

lavice. Lavice se skládá z odrazu, plošiny, kde má možnost jezdec v nouzi přistát a 

dopadu. Naproti tomu dvojáky mají odraz a dopad zvlášť, nebývají ničím spojeny (mezi 

odrazem a dopadem je mezera). Jezdec na dvojácích musí provádět bezchybné odrazy a 

dopady, aby mohl pokračovat v jízdě na další skok. Často bývají vloženy mezi dopad 

skoku a odraz dalšího skoku zrychlovací boule, které musí jezdec taktéž bezchybně 

technicky projet. Pokud však nezvládne bouli správně projet, stane se, že boule jezdce 

rozhodí a donutí ho opustit trasu skoků. Skoky bývají stavěny v řadě za sebou tak, aby 

co nejtěsněji navazoval každý dopad na další odraz nového skoku. Občas můžete 

zaslechnout mezi jezdci slovo trailsy, které značí právě řadu hliněných skoků řazených 

za sebou (Dressler, 2003). 

10.1.3.1 Překážky specifikující kategorii pumptrack 

 Překážky kategorie pumptrack lze přirovnat k bikrosové trati. Celá 

pumptracková dráha připomíná mnohdy (i svými prvky) zmenšenou verzi tratě určené 

pro BMX supercross (bikros). Některé mobilní pumptracky bývají stavěny z oválného 

tvaru, což umožnuje jezdci absolvovat trať několikrát dokola. Tento typ pumptracku 

bývá postaven většinou ze dřeva. Druhým typem jsou pumptracky vystavěné z hlíny 

nebo betonu, které stejně jako bikrosová trať mají start a cíl umístěné zvlášť.    

10.1.4 Tvar překážky specifikující kategorii minirampa a vert 

 Minirampa a vertikální rampa jsou tvořeny pouze jednou překážkou, která 

kopíruje tvar písmena „U“. Minirampa by se dala označit jako menší verze vertikální 

rampy, ve které nedochází v horní části rádiusu k přímému vertikálnímu sklonu. 

Minirampa je také značně nižší než vertikální rampa. Bývá mnohdy doplněna o parkové 

překážky jako subbox nebo spinu. Jelikož minirampa má nižší konstrukci oproti 

vertikální rampě, umožňuje jezdcům realizovat triky i na plošinách minirampy. U 

vertikální rampy bývají plošiny využívány pouze k nabrání rychlosti (Dressler, 2003). 

10.1.5 Překážky specifikující kategorii park 

 V kategorii park se jako nejčastější typ překážek objevují překážky rádiusového 

typu. Z rádiusů lze pod různými úhly sestavit řadu překážek, které umožňují udělat 

bikepark pro jezdce zajímavějším. Mnohdy se v kategorii park objevují i překážky 
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z kategorie street, které umožňují jezdcům kombinovat obě kategorie dohromady. Podle 

Dresslera (2003) jsou nejčastěji vídanými překážkami: 

Spine (spina, spin) –  Typ překážky, který je tvořen dvěma kusy rádiusů, opřenými 

zadní stěnou k sobě, doplněný o úzkou plošinu nebo plošinu 

s copingy na vrcholu obou rádiusů.  

Funbox – Funbox je tvořen odrazem, plošinou a dopadem. Odraz i dopad mohou být 

rádiusového typu. U starších skateparků však naleznete na dopadové ploše 

šikmou plochu.  

Subbox – Označením subbox bývá popsána překážka, která má tvar kvádru nebo 

krychle. Subbox bývá nejčastěji umístěn s krátkým odstupem od hrany 

rádiusu na plošině rádiusu. 

Wall ride – Stěna umístěná nad rádiusem, od které se jezdci odráží zpět do rádiusu. 

Wall ridem lze označit také přední stěnu subboxu.  

Vertový rádius - Častou překážkou využitou pro rozjezd a nabrání rychlosti pro 

překonávání středové části parku (funboxu nebo spiny) bývá vertový 

rádius. Vertový rádius je polovina vertikální rampy.  

Kruhový rádius – Kruhový rádius je rádius provedený do zatáčky, většinou bývá 

konstrukčně složitý.  

10.1.6 Překážky specifikující kategorii street 

 V kategorii street bývají nejčastěji využívány prvky ulice nebo se v případě 

skateparků/bikeparků imitují prvky ulice. Zmíním zde hlavní překážky, které bývají 

nejčastěji imitovány ve skateparcích/bikeparcích. Dle Dresslera (2003) je to následující 

výčet:   

Bank (šikmá plocha) -  Bankem bývá označená jakákoliv šikmá plocha. 

Rail – Rail je ve skutečnosti označení pro zábradlí. Existují opět různé typy zabradlí, 

které se využívají pro freestyle BMX účely.  

Schody – Často se imitují také schody, ze kterých jezdci skáčou dolů nebo naopak 

pomocí railů vyjíždějí schody nahoru.  

Bedny (zídky) – Častou překážkou bývají v skateparcích bedny, které imitují zídky 

v ulicích, které se stejně jako raily využívají pro grindování.  
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10.1.7 Překážky určené pro trénink freestyle BMX triků 

 Existují dva druhy překážek určených pro ulehčení výuky freestyle BMX triků. 

Vždy se jedná o dopadovou plochu překážky. První druh překážky bývá označován jako 

foam pit, tento typ lze přirovnat ke gymnastické díře vyplněné molitanem. Druhým 

typem vyměkčené dopadové plochy je resi, což je mezistupeň mezi foampitem a tvrdou 

dopadovou plochou.  

Foam pit 

 Podle www.bmxplayground.eu  má foam pit překážka základ v gymnastické díře 

vyplněné molitanem. Foam pit byl vytvořen ze stejného důvodu jako v gymnastice, tedy 

jako tréninkový prvek ulehčují nácvik nových dovedností. Tato díra umožňuje jezdcům 

zkoušet nové triky bez rizika zranění při dopadu. Důležité je však u nově zkoušených 

triků nezahazovat kolo dříve než do molitanu dopadne sám jezdec. V opačném případě 

hrozí nebezpečí dopadu kola na jezdce. Doporučuje se proto držet kolo co nejdéle, 

pokud možno i při dopadu do molitanu. 

Resi  

 Pojmem resi bývají označovány částečně měkké gumové rohože podložené 

úzkou vrstvou molitanu, jimiž se dá překrýt různý typ překážek. Díky tomuto povrchu 

se většinou dopadová plocha vypolstruje a stane se bezpečnějším pro zkoušení těžších 

triků. Existují dva druhy názorů na využití resi pro tréninkové účely. Někteří jezdci 

tvrdí, že resi je nebezpečné a zároveň se odchyluje od podstaty freestyle BMX. 

Podstatou freestyle BMX označují vzrušení a adrenalin, kterého jezdec dosahuje při 

tréninku nových triků. Druhý názor vidí v resi pomocnou tréninkovou plochu, kterou 

jezdci využívají pro tréninkové účely (www.bmx.transworld.net, 2009).  

10.2 Vybraná tréninková centra specializující se na freestyle BMX 

 V této podkapitole zmíním významná tréninková centra v České republice, která 

se zásadně podílejí na rozvoji freestyle BMX komunity. Dále zde zmíním jedno 

z nejznámějších světových tréninkových center, Woodward Camp. 

10.2.1 Vybraná tréninková centra určená pro freestyle BMX v České republice 

 Mezi nejznámější tréninková centra v České republice patří sportovní areál ve 

Stráži pod Ralskem nebo skatepark Pardubice. Tyto dva sportovní areály zde zmiňuji 

http://www.bmxplayground.eu/
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z důvodu každoročního konání tréninkových kempů pro freestyle BMX komunitu 

jezdců. Dále rozvedu výše zmíněný skatepark Pardubice, ve kterém se odehrává několik 

výukových kurzů ročně. 

Skatepark Pardubice 

 Skatepark Pardubice patří mezi největší skateparky u nás. V roce 2007 byl 

vystavěn firmou Mystic constructions, která se specializuje na výrobů skateparků. Tento 

skatepark patří zároveň mezi jedno z mála krytých tréninkových center v České 

republice. Pod střechou se nachází vertikální rampa, spine minirampa, parková a 

streetová část. Každoročně zde bývá také pořádán kemp s názvem Start of the season a 

BMX & Scooter Camp, který pořádá agentura VSA Xtreme. Tento kemp má za úkol 

zlepšit jezdeckou úroveň přihlášených jezdců, a to skrze odborné vedení zkušených 

instruktorů v podání předních českých jezdců freestyle BMX. Pro některé účastníky je 

to zároveň začátek první sezóny, tudíž v rámci tohoto kempu učí instruktoři BMX 

jezdce úplné začátky. Sportovní areál skatepark Pardubice díky svému technickému 

zázemí, v němž nechybí např. foampit, vytváří ideální prostředí pro tréninkové účely 

jezdců (www.skateparkpardubice.cz). Mimo jiné probíhá v pardubickém skateparku 

take VSA Xtreme camp.  

10.2.2 Vybraná tréninková centra určená pro freestyle BMX ve světě 

 Mezi nejznámější celosvětově navštěvované tréninkové centrum specializující se 

na freestyle BMX patří Woodward Camp. 

Woodward Camp Pensylvanie 

 Webové stránky www.campwoodward.com (2014) popisují Woodward Camp 

jako živé prostředí poskytující nejlepší zázemí na světě. Camp přitahuje každoročně 

špičkové jezdce z celého světa, ale samozřejmě jsou zde vítáni i uplní začátečníci. 

Prostředí s radikálními tréninkovými metodami, nejlepší školitelé a intenzivní program 

se bezkonkurenčně podílí ve Woodward Campu na zlepšení úrovně výuky pro freestyle 

BMX. Toto tréninkové centrum se nachází v malebných horách centrálního území 

Pensylvanie (zhruba 3 hodiny od Philadelphie). Vstup mají povoleny pouze děti od 

sedmi let a není podmíněný dosavadními zkušenostmi. Camp samozřejmě také 

poskytuje účastníkům kurzů zázemí v podobě ubytování a jídla. Celý tento unikátní 

koncept nabízí programy zaměřené na skateboarding, bmx, inline, snowboard/freeski, 

gymnastiku, koloběžky, pazoura a mimo jiné také na roztleskávačky, video produkci, 

http://www.skateparkpardubice.cz/
http://www.campwoodward.com/
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digitální fotografování, vizuální efekty, nahrávání muziky. Účastník si může vybrat, 

který z programů mu bude vyhovovat podle vlastního uvážení. Dále se zaměřím pouze 

na BMXový program. Po příjezdu na kemp instruktoři provedou se všemi účastníky 

kempu testovací období, ve kterém následně dojde k rozřazení do výukových skupin 

podle věku a úrovně ježdění. V průměru dvě a půl hodiny denně každý jezdec stráví 

s intruktorem, který patří mezi světovou špičku v oboru. Ten s jezdci pracuje na 

zdokonalení jejich dovedností. Týdenní kemp bývá doplněn o různé instruktážní hry a 

soutěže v dovednostech. Za výhru účastníci získají ceny od partnerů kempu. Areál 

Woodward Campu se neustále mění díky zpětné odezvě jezdců a odborníků, kteří toto 

centrum navštěvují. Woodward nabízí různé úrovně obtížnosti a překážek pro závodění.  
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11 Osobnosti cyklistické disciplíny freestyle BMX  

 V této kapitole zmíním osobnosti, které se významně podíleli na utváření 

historického vývoje freestyle BMX. Světový vývoj freestyle BMX zastoupí Mat 

Hoffman a Dave Mirra, jelikož oba tito sportovci patří mezi držitele rekordních počtů 

medailí z letních X Games a mnoha dalších závodů. V České republice zmíním tři 

nejúspěsnější sportovce Michaela Berana, Jana Valentu a Dominika Nekolného, kteří se 

věnují freestyle BMX.  

11.1 Osobnosti cyklistické disciplíny freestyle BMX ve světě 

Mat Hoffman 

 O Matovi Hoffmanovi je sepsána řada publikací, existuje také nespočet videí 

dokumentující jeho hvězdnou kariéru, článků a rozhovorů, ve kterých naleznete 

víceméně vše o jeho životě. Stejně jako Tony Hawk je považován za legendu 

skateboarding, Mat Hoffman bývá označován jako legendární osobnost freestyle BMX. 

Mat má díky jeho hvězdné kariéře na kontě mnoho světových rekordů. Mezi 

nejpůsobivější, které zde zmíním, patří padákový seskok s BMX kolem z výšky jednoho 

kilometru provedeném v norských horách. Další z důležitých momentů Hoffmanovi 

kariéry bylo překonání výšky 15 metrů na 8 metrovém quaterpipu. Hoffman vymyslel 

také více než 100 nových triků, ze kterých zde zmíním otočení o 900 stupňů kolem 

vertikální osy a trik zvaný flair. V roce 1991 postoupil z amaterské úrovně mezi 

profesionály, ve které se mu podařilo posunout hranici vertového ježdění na úplně 

novou úroveň. Ve dvaceti letech Hoffman založil firmu Hoffman bikes a produkci 

Hoffman Promotions. Od té doby určoval Hoffman Bikes dlouhou dobu trendy ve 

freestyle BMX. Vymyslel také Bicycle Stunt series, ve kterém umožnil jezdcům 

porovnat své dovednosti a předvést svůj talent. V roce 1995 se Hoffman Promotions 

spojila s televizí ESPN a prostřednictvím níž vysílala jednou ročně Bicycle Stunt series. 

Hoffman také vyprodukoval a režíroval mnoho televizních pořadů na ESPN. Společně 

s firmou Activison spolupracoval na své první videohře nazvané Mat Hoffman´s Pro 

BMX video game. Společně s Markem Lewisem vydal v roce 2002 také knihu o svém 

životě a kariéře profesionálního sportovce s názvem The Ride of My Life 

(www.mathoffman.com, 2014). 

 

http://www.mathoffman.com/
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Dave Mirra 

 Dave Mirra se poprvé setkal s BMX kolem když mu bylo 5 let, což bylo v roce 

1971. Již v té době Dave brázdil ulice se svým starším bratrem, skákal obruvníky a 

pokoušel se o první streetové ježdění. Nebál se ani hliněných skoků. V roce 1992 po 

absolvování střední školy se stal profesionálním jezdcem a velmi rychle se mu podařilo 

svrhnout současného vůdce vertového ježdění Mata Hoffmana. Bohužel již v roce 1993 

potkala Mirru automobilová nehoda, která málem ukončila jeho kariéru. Mirra se však 

dokázal s následky havárie rychle vyrovnat a dokonce se mu podařilo stát se držitelem 

20 medailí z X Games. Stal se tak zároveň nejúspěsnějším jezdec všech dob. V roce 

2000 zaznamenal Mirra další z mnoha prvenství. Jako první ukázal na závodech double 

backflip, což mu zajistilo řadu prvenství. Zpočátku se Mirra snažil soutěžit v obou 

kategoriích vert i park, což mu přineslo celkové páté místo na Dew Tour ve vertikální 

rampě.  V sézoně roku 2006 se při druhé zastávce Dew Tour zranil (protrhl si játra). 

Mirrova výkonnost vyústila roku 2009, kdy se mu podařilo získat celkové druhé místo 

v Dew Tour sérii a také vyhrát Nike 6.0 BMX Open. V roce 2009 přesedlal Mira 

z freestyle BMX na rallye závodění (www.davemirra.com).  

11.2 Osobnosti cyklistické disciplíny freestyle BMX v České republice 

Michal Beran 

 Pětadvacetiletý freestyle BMX jezdec Michael Beran pochází z Nového 

Bydžova a bezpochyby patří mezi nejvýraznější jména freestyle BMX v České 

republice, proslavil se však i daleko za hranicemi České republiky. Michael patří mezi 

profesionální sportovce, kteří se svým sportem živí. Freestyle BMX se věnuje zhruba 

deset let, během nichž doopravdy nezahálel. V současnosti má na kontě již mnoho 

titulů, mezi významné patří například trojnásobné vítězství Bike Hall contestu nebo 

dvojnásobné získání titulu mistra České republiky v rámci X Cupu. Hlavně díky 

podpoře značky Red bull Michael cestuje po světových závodech, ve kterých 

zaznamenává také řadu úspěchů. Mezi jeho nejznámější videoprojekty patří Berry 

routines a True Life (Hard, 2012).  

Jan Valenta 

 Freestyle BMX jezdec Jan Valenta je bezpochyby nejúspěšnější český jezdec 

v kategorii vert. První kolo si koupil již v roce 1997, kdy mu bylo třináct let. Svoje 

nabité zkušenosti však mohl porovnat poprvé až roku 2000, kde si ho všiml ihned jeho 

http://www.davemirra.com/
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první sponzor. V roce 2002 se mu již podařilo vyhrát mistrovství světa expertů (nejnižší 

výkonnostní úroveň ve freestyle BMX) v kategorii vert. O dva roky později vyhrál již 

titul mistra světa ve výkonnostní úrovni masters (druhá nejvyšší výkonnostní úroveň). 

V roce 2005 navázal Jan Valenta spolupráci se známou cyklistickou značkou Author, 

která prodává na freestyle BMX trhu kola s označením Agang. Téhož roku si však ve 

Woodwardu poprvé přetrhal vazy v koleni. O rok později si Valenta nechává postavit od 

firmy Fiveramps svojí první minirampu a zakládá sportovní agenturu s názvem VSA 

Xtreme. V roce 2010 se Valentovi podařilo dokončit Palestru, vyšší odbornou školu 

v oboru managment sportu. V roce 2011 poprvé odjel celou sérii závodů Dew Tour a již 

popáté se zúčastnil Asia X Games v Shainghai a také hlavních X Games konaných 

v Los Angeles. Představil se zde jako první český jezdec vůbec (www.janvalenta.com, 

2014).  

Dominik Nekolný 

 Dominik se narodil roku 1986 v Praze, kde nadále žije. Od roku 2003 se naplno 

věnuje freestyle BMX kategorii flatland. Jeho píle a trpělivost při učení nových triků mu 

vynesla poprvé titul mistra České republiky ve flatlandu v roce 2005. Od roku 2005 titul 

mistra České republiky již nikdo jiný nezískal. Právem se také řadí mezi nejlepších 

deset jezdců světa a pravidelně se umistuje ve světových závodech na nejvyšších 

příčkách. V běžném životě můžete potkat Dominika jako instruktora protidrogových 

lekcí. Velkým koníčkem Dominika je tetování, díky nemuž Dominika velmi rychle 

rozeznáte od ostatních lidí. Podle vzhledu by většina lidí neuvěřila, že Dominik vyznává 

životní styl nazvaný jako Straight edge, který je založený na absenci škodlivých látek 

(kouření, pití alkoholu, užívání drog). Jeho dosavadním největším úspěchem je získání 

titulu mistra světa na závodech BMX Cologne v kategorii flatland v roce 2014 (Hard, 

2012).  

http://www.janvalenta.com/
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12 Významné události cyklistické disciplíny 

freestyle BMX 

 V předposlední kapitole uvedu výčet významných komunitních akcí freestyle 

BMX, ale také zde zmíním freestyle BMX události, které díky medializaci v průběhu let 

dosáhly velké divácké sledovanosti. Z důvodů odlišení netradičnosti událostí jsem zvolil 

následující dělení podkapitol.  

12.1 Tradiční freestyle BMX akce ve světě  

 Stejně jako pro tradiční sporty bývají vrcholem olympijské hry, pro freestyle 

BMX jsou vrcholem X Games. Mezi další prestižní celosvětové uznávané závody patří 

série závodů nazvaných jako Dew Tour. Významný festival nazvaný jako Simple 

Session patří mezi nejvýraznější a nejvíce sledované kryté freestyle BMX závody 

konané v zimě. Seznam tradičních freestyle BMX akcí uzavírá festival extremních 

sportů Fise a závod cestující napříč státy světa nazvaný jako Rebel jam.  

X Games  

Bývají označovány jako „olympijské hry extremních sportů“. X Games bývají 

pořádány v zimě a v létě, tudíž je seznam zastoupených extremních sportů velmi 

bohatý. Od prvního ročníku, který se konal roku 1995 v USA, se freestyle každoročně 

objevuje na seznamu zastoupených sportů na X Games. V roce 2013 se ESPN rozhodla 

expandovat do zbytku světa a představila tak sérii šesti letních X Games po celém světě. 

Dew tour  

V roce 2014 proběhlo jubielní desáté výročí DewTour, které má na starost 

Allisports, což je speciální oddělení NBC sports group. Dew Tour série se v roce 2014 

konala ve čtyřech amerických státech. Z toho tři hostily freestyle BMX 

(www.thecomeup.com, 2014). 

Rebel jam  

Vans Rebel jam je proslulý díky svému originálnímu provedení street course. 

Zároveň tento závod uzavírá letní freestyle BMX sezónu. V roce 2014 se konal již 

desátý ročník, který byl poprvé umístěn do londýnské haly York Hall Leisure Centre 

(www.rebeljam.com, 2014).  

http://www.thecomeup.com/
http://www.rebeljam.com/
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Fise  

Francouzský student obchodní školy v Montpellier Hervé André-Benoit se rozhodl 

v roce 1997 uspořádat první ročník mezinárodního festivalu extremních sportů. Již první 

rok navštívilo festival během tří festivalových dnů přes 35 000 návštěvníků. Od prvního 

ročínku festivalu je freestyle BMX součástí Fise.  Nyní se festival koná již ve čtyřech 

různých zemích. Podle oficiálních internetových stránek www.fise-events.net se na 

posledním ročníku Fise Montpellier 2014 pohybovala návštěvnost zhruba okolo 

400 000 návštěvníků.   

Simple Session  

Festival konaný v estonském Tallinu nazvaný jako Simple Session se bude 

v roce 2014 konat již po čtrnácté. Simple Session patří každoročně mezi největší 

festivaly zabývající se extremními sporty a zároveň patří mezi nejvyznamější zimní 

události. Od prvního ročníku je v rámci festivalu také pořádán závod ve freestyle BMX. 

Celý festival doplňuje filmový a hudební program, výstavy a umělecká vystoupení. Ze 

závodu bývá každoročně zřízen přímý přenos, který sleduje přes milion unikátních 

diváků (www.session.ee).  

12.2 Tradiční freestyle BMX akce v České republice 

 V České republice existují pouze dva tradiční závody, které se každoročně 

opakují. První závod je nazvaný jako X Cup, český pohár freestyle BMX pořádaný 

Freestyle BMX asociací, o kterém jsem již dostatečně psal v předchozích kapitolách. 

Druhý závod se jmenuje Bike hall contest, který se každoročně koná v Trutnově. 

Zmíním zde však také mistrovství světa pojmenované jako Nokia BMX worlds, které se 

podařilo uspořádat agentuře GSMA v čele s Markem Rejmanem v roce 2005. 

Bike hall contest 

V roce 2014 proběhl také jubielní desátý ročník největšího českého freestyle BMX 

závodu s názvem Bike hall contest. Tato krytá událost konaná v Trutnově každoročně 

zahajuje freestyle BMX sezónu a významně se podílí na podpoře freestyle BMX 

komunity.  

Nokia BMX worlds 2005 

Jako nejvýznamnější událost freestyle BMX komunity bývá označováno 

uspořádání Nokia BMX Works v roce 2005 v Praze. Za celou událostí stojí Marek 

http://www.fise-events.net/
http://www.session.ee/


 

77 

 

Rejman se svojí reklamní a produkční agenturou GSMA, která také například vydávala 

časopis Maxtreme. Uspořádání mistrovství světa na pražském ostrově Štvanice pomohlo 

významně vývoji a medializaci freestyle BMX v České republice (www.freeride.cz, 

2004).  

12.3 Netradiční freestyle BMX akce ve světě 

 Významnou mírou ovlivňuje cyklistickou disciplínu freestyle BMX pořádání 

netradičních událostí, které se částečně podílejí na vývoji freestyle BMX. Netradiční 

freestyle BMX akce pořádá převážně rakouská firma Red bull, která se stále snaží 

vytvářet nové koncepty netradičních akcí, které se stanou oblíbené u široké veřejnosti a 

samozřejmě zpopularizují energetický nápoj Red bull. Zmíním zde také netradiční 

americkou akci s názvem Texas toast jam pořádanou Tajem Michelichem přímo pro 

komunitu freestyle BMX. V této podkapitole také vysvětlím, čím jsou akce rozdílné 

oproti tradičním akcím.  

Red bull events  

Energetický nápoj Redbull každoročně vyvíjí odlišné projekty od tradičních událostí 

freestyle BMX komunity, kterými se snaží propagovat své produkty a zároveň se snaží 

upevnit svojí pozici na trhu. Některé projekty bývají pořádány několik let po sobě, 

některé projekty jsou jednorázové. Mezi nejznámější projekty patří projekt Red bull 

quater master, ve kterém jezdci soutěží na hliněném quaterpipu obřích rozměrů. Dalším 

projektem je Redbull dreamline, kde jezdci závodí na hliněných skocích obřích rozměrů 

a nebývalých tvarů. Red bull Skylines byl závod uspořádány v roce 2012 v pařížském 

Grand Palais. Na projektech se vždy podílí nejvýznamnější sportovci, kteří bývají 

většinou sponzorování přímo od značky Red bull. Netradičnost projektů a událostí 

uspořádaných firmou Red bull spočívá v unikátním prostoru, ojedinělém konceptu akce 

a návštěvnosti nejlepších BMX jezdců na světě.  

Texas toast jam  

Od roku 2011 pořádá legendární jezdec Taj Michelich Texas toast jam, do 

kterého vkládá veškerou životní energii. Akce konaná v Kalifornii v USA je 

považována za jednu z nejvýznamnějších komunitních akcí vůbec. Taj každoročně 

vymýšlí originální provedení všech kategorií. Na tomto závodě například naleznete 

dovednostní jízdu skrz atypicky postavenou dráhu, která má řadu úskalí. Soutěží se také 

http://www.freeride.cz/
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v bunny hop contestu a rail jamu. Texas toast jam podporuje freestyle BMX značka 

Odyssey, která je zároveň hlavním sponzorem Taje (www.bmx.transworld.net, 2011).  

  

http://www.bmx.transworld.net/
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13 Závěr 

 V závěrečném ohlednutí bych rád stručně shrnul výsledky práce. Na začátku 

shrnutí výsledků bych rád zmínil, že cyklistická disciplína freestyle BMX má bohatou 

historii, jejíž obsáhlost mě samotného velmi překvapila. Při mapování vzniku a 

historického vývoje cyklistické disciplíny freestyle BMX jsem došel k závěru, že 

freestyle BMX má pevné základy v cyklistickém sportu BMX. Podařilo se mi zjistit, 

kde se poprvé objevilo první BMX kolo. Následně jsem došel k závěru, že většina 

historických záznamů se přiklání k tvrzení, že BMX vznikl na území Kalifornie na 

konci 60. let 20. století. Tvrzení o vzniku BMX na území Kalifornie považuji pravdivé, 

avšak většina dostupných pramenů neudává první zmínku o existenci BMX kola. Dále 

se mi podařilo zachytit vývoj BMX až do zlomového momentu zařazení na olympijské 

hry. Podařilo se mi také najít a vysvětlit rozdělení cyklistického sportu BMX na dvě 

disciplíny supercross a freestyle BMX. Dělení disciplín se mi podařilo dohledat a ověřit 

prostřednictvím Mezinárodní cyklistické unie, toto dělení bývá běžně užíváno.   

Následně jsem se zaměřil již na téma vzniku a vývoje cyklistické disciplíny 

freestyle BMX. Freestyle BMX jsem zařadil do skupiny extremních sportů dle 

charakteristiky zmíněných autorů. Podařilo se mi popsat vznik disciplíny freestyle BMX 

ve světě a následný vývoj značně spjatý se sportovní akcí zvanou X Games. Dohledal 

jsem také informace o prvním výskytu freestyle BMX na území České republiky, který 

byl ovlivněn značně českou verzí disciplíny supercrossu. Následně jsem popsal 

historický vývoj, který souvisí s českým pohárem freestyle BMX zvaným také jako X 

Cup.  

V kapitole Organizace zastřešující cyklistický sport BMX jsem dohledal 

nejvýznamnější světové organizace zaštitující cyklistický sport BMX, mezi které patří 

BUMS, NBL, ABA a později USA BMX. Poté jsem se zaměřil na freestyle BMX 

organizace sídlící ve světě, ale i na jedinou organizaci historicky fungující na území 

České republiky.  

V následující kapitole jsem shrnul dělení cyklistické disciplíny freestyle BMX. 

Dělení kategorií není stále ustálené, proto mnou vytvořená kategorizace má pouze 

orientační charakter a není uznaná hlavními zastřešujícími organizacemi. Myslím si 

však, že oproti standardnímu dělení užívaného například Mezinárodní cyklistickou unií, 
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je mnou určené dělení lépe aplikovatelné pro rozpoznání jednotlivých kategorií 

cyklistické disciplíny freestyle BMX.  

Na začátku kapitoly s názvem BMX kolo jsem se zabýval vznikem prvního kola, 

které je spjato s vyrobením kola Sting ray firmou The Schwinn. Následně jsem zmínil 

historický vývoj a řadu inovací, které umožnily technologický vývoj BMX kola. 

Podařilo se mi také zaznamenat seznam prvních firem specializujících se na výrobu 

BMX kol, mezi něž patří firmy Redline, GT, Moongose, Haro bikes, S&M bikes a 

legendární značka Hoffman bikes. Podařilo se mi také popsat jednotlivé díly BMX kola 

a nastínit specifičnost jednotlivých dílů, díky nimž se podaří BMX kolo rozpoznat i 

lidem, kteří se s tímto sportem doposud nesetkali.  

Pomocí vymezených kategorií jsem specifikoval základní škálu triků a vyhledal 

charakteristiku popisující základní výčet triků u každé kategorie. Díky charakteristice 

by měly být opět triky srozumitelné i pro lidi, kteří se setkají po přečtení této práce 

s freestyle BMX poprvé. 

Na začátku kapitoly s názvem Freestyle BMX překážky jsem vysvětlil pojem 

skatepark, následně také zmínil rozdíl mezi skateparkem a bikeparkem, který spočívá 

v celistvosti povrchu. Poté jsem popsal překážky vyskytující se v jednotlivých 

kategoriích, vynechal jsem pouze kategorii flatland z důvodů úplné absence překážek. 

Při pojmenování překážek jsem se snažil popsat základní tvar překážky tak, aby i 

neznalý člověk pochopil, jak daná překážka vypadá nebo jakým prvkem se výrazně 

odlišuje od ostatních. Nevynechal jsem ani nejznámější tréninková centra, ve kterých 

jsem uvedl základní dva druhy tréninkových překážek. 

V posledních dvou kapitolách jsem se zaměřil na významné osobnosti a události 

freestyle BMX. Mezi významné osobnosti cyklistické disciplíny freestyle BMX jsem 

zařadil dvě celosvětově známé ikony BMX a v rámci České republiky jsem dohledal tři 

nejznámější sportovce, kteří dosáhli nejvyšších úspěchu v České republice ale i 

zahraničí. Závěrem jsem zmínil výčet významných tradičních a netradičních událostí 

pořádaných v České republice a ve světě. Myslím si, že se mi podařilo zaznamenat 

události, které se podílejí na historickém vývoji freestyle BMX již řadu let. 

V rámci mých stanovených cílů se mi podařilo dodržet postup při vypracování 

sledu významných událostí, které započaly historický vývoj a následně se podílely na 

utváření historického vývoje. Některé kapitoly by se daly dále rozvést, avšak z důvodů 
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obsáhlosti tohoto tématu nebylo možné veškeré informace zaznamenat. Na základě 

zjištěných výsledků se pokusím naznačit budoucí vývoj bádání na téma cyklistické 

disciplíny freestyle BMX.  Budoucí vývoj záznamu významných historických událostí 

se podle mého názoru bude odehrávat pomocí videí, které již v dnešní době tvoří více 

jak 50 procent dostupných zdrojů.  

Myslím si, že freestyle BMX již urazil od vzniku dlouhou cestu, na které 

v jistých momentech prožil významný posun vpřed, ale i stagnaci nebo úpadek. Během 

této cesty však vryl do paměti mnoha lidí svojí nespoutaností, která dovedla sport až do 

nynější podoby. Cyklistickou disciplínu freestyle BMX bych označil v dnešní době již 

jako sport, který má díky své historii a celosvětové popularitě právo ucházet se o místo 

na olympijských hrách. Vývojové tendence freestyle BMX naznačují, že freestyle BMX 

zažije v budoucnu ještě řadu změn. Přesto si myslím, že freestyle BMX prostřednictvím 

nastupující medializace teprve zažije svůj vrchol.  
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