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Příloha č.1  

 
Dear Bart,  

I would like to ask you to answer the following questions. This interview will be part of my 

diploma thesis which will focus on the topic „Freestyle BMX and Summer Olympic Games“. 

I will be grateful for filling in this interview. After finishing this diploma thesis will be available 

on the internet. 

 

History of acceptance Freestyle BMX Park to Olympic Event 

Well, Everybody knows that Freestyle BMX Park will be part of Olympic Games in Tokyo 

2020. It‘s historical moment for Freestyle BMX and the biggest opportunity to show our sport 

to whole world. 

1.   Who started discussion about acceptance Freestyle BMX Park to Olympics? Who did 

the first step - UCI or IOC (International Olympic Committee)?  

2.   I read the article An Open Letter From Mat Hoffman (http://ibmxff.org/an-open-letter-

from-mat-hoffman/). Mat said Freestyle BMX could to be part of London Olympic 

Games in 2012. Why IOC added Freestyle BMX after eight years?  

3.   IBMXFF and UCI. What do you thinking about exclusion of IBMXFF from discussion 

about acceptance Freestyle BMX to Olympic Event? 

4.   Tell me the main reason why IOC decided to accept Freestyle BMX to Olympic? Was 

it popularity, sports performace of athletes or Freestyle BMX history?  

5.   Why did UCI integrate Park before Flatland? 

6.   The Commissaire. I find David (Hank) Cleworth at www.linkedin.com. Is David 

International Freestyle BMX head judge for UCI offically? Who selects the members 

of the commission? 

 

YOUTH SUMMER OLYMPIC - Buenos Aires 2018 

After 2017 UCI Urban Cycling World Championships in Chengdu are known the result of 

Freestyle BMX Park in Provisional Youth Olympic. Riders (junior men and women) know 

who qualificated to Youth Summer Olympic 2018 in Buenos Aires (top ranked NOC from each 

continent - 5 places per gender + 3 places per gender - ranking position). 

 



  
 

1.   8 mixed teams (mixed team = 1 woman + 1 man) should start according to the set UCI 

system. Athletes must have been born between 1 January 2000 and 31 December 2001. 

Is this system still valid? Why chose UCI this system of mixed teams? Has the divison 

system been already devised?   

2.   I tried to find the scoring system but I didn’t find it. Exists or not? 

 

SUMMER OLYMPIC GAMES - TOKYO 2020 

1.   Will be the scoring system same as in UCI Freestyle BMX World cup? 

2.   Ranking points table is published. But I didn’t find which Freestyle BMX competitions 

will count to ranking points table. Will be summary of World Championships, UCI 

BMX Freestyle World Cup, Continental Championships, International and National 

Competitions? In what range of year?  

 

I would like to thank you for your time.  

Yours sincerely, 

 

Daniel Čermák 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Příloha č.2  

 

Dear Daniel, 

Thank you for your mail. For the moment these subjects are too sensitive for proper answers. 

Hope you understand. 

Good luck with the diploma thesis.  

Regards, 

Bart de Jong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Příloha č.3  

 

Ahoj, 

 

rád bych se tě zeptal na pár otázek ohledně fungování Czech Freestyle BMX association, z.s.. 

Dále bych ti pak rád položil několik otázek týkajících se spolupráce s Českým svazem 

cyklistiky. Budu rád, když si najdeš chvíli čas na vyplnění. Rozhovor se objeví v rámci mé 

diplomové práce, která je zaměřená na téma Freestyle BMX a letní olympijské hry. Až budu 

mít práci hotovou, rád ti ji zašlu. Mohu ti zaslat i svojí bakalářskou práci na téma Vznik a 

historický vývoj cyklistické disciplíny BMX. Je volně šiřitelná a komplexně popisuje Freestyle 

BMX jako takový.  

 

1.   Nedávno jsem zaregistroval, že tě Český svaz cyklistiky zařadil do komise BMX. Kdy 

poprvé započala spolupráce Českého svazu cyklistiky (ČSC) s Freestyle BMX jako 

takovým? Je to první spolupráce, která s ČSC proběhla?  

Spolupráce s Českým svazem cyklistiky započala již za vedení staré asociace (BMX 

Freestyle asociace) pod vedením 4elements. Spolupráce v té době byla založená na 

spolupráci s UCI, s IBMXFF spolupráce neexistovala. Pod mým vedením spolku Czech 

Freestyle BMX associaton z.s. se ukázalo, že je pro náš sport výhodnější spolupracovat 

s UCI, potažmo s Českým svazem cyklistiky. Český svaz cyklistiky uvítal, že jsem je oslovil 

s nabídkou spolupráce, jelikož ČSC našemu sportu nerozuměl a byl pro ně dost specifický 

(na rozdíl od BMX Racing a mountainbikingu). A tak jsem byl delegován jako člen ČSC 

do komise Freestyle BMX. Bohužel ČSC neoperuje v současné době s 

potřebnými financemi, aby tato pozice byla honorována, proto vykonávám tuto pozici 

z vlastní iniciativy zadarmo.  

2.   Na jaké bázi spolupráce funguje?  

V současné době nám pouze ČSC pomáhá s administrativou (poskytli nám možnost využití 

sekretářky pro evidování přihlášek a nových jezdců). Pomáhají nám však velkou měrou 

s poskytováním informací, jelikož UCI do nedávna nebyla schopná uveřejnit žádné 

informace o kvalifikaci jezdců na YOG a LOH. ČSC je klíčová organizace, která může tyto 

dotazy plnohodnotně zodpovědět.  



  
 

 

 

3.   Dostává Freestyle BMX nějakou finanční podporu od ČSC?  

Co se týče financování Freestyle BMX, tak bohužel nemám čas věnovat se vypisování 

grantů, ze kterých bychom mohli čerpat finance na výjezdy, na mistrovství světa nebo 

světové poháry. Podařilo se mi však v kooperaci s ČSC získat 5000 dolarů pro jezdce, kteří 

se zúčastnili juniorského mistrovství v Číně (bohužel však dodnes ještě tyto peníze 

nedošly). Předpokládám však, že výjezd kvalifikovaných jezdců na YOG bude kompletně 

hrazený z rozpočtu ČSC nebo státního rozpočtu (jako náklady na reprezentaci země).  

4.   Nabízí ČSC školení trenérů pro Freestyle BMX, chystá se vzdělávat rozhodčí 

(komisaře)? 

Školení rozhodčích máme v plánu v letošním roce pod hlavičkou asociace, jelikož je to 

horké téma. Často se setkáváme s různými názory, jak hodnotit jízdy, proto je nutné udělat 

v hodnotícím systému pořádek. Je to však o aktivitě jedinců (komunity Freestyle BMX), 

kteří jsou do toho schopní investovat čas a úsilí. ČSC nemá v plánu investovat, ani věnovat 

se této otázce bez naší iniciativy.   

5.   Freestyle BMX se má objevit nejdříve na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires 

v roce 2018. Jaké budou kritéria pro start českých jezdců od asociace/ČSC? Kdo 

bude rozhodovat o tom, kdo se na olympijských hrách mládeže objeví? Proběhne 

nějaký závod, podle kterého se rozhodne, kdo nastoupí za Českou republiku?  

Kritéria pro start za Českou republiku na juniorském mistrovství světa v roce 2017 byly 

vymyšlené v rychlosti mnou. Jelikož UCI vydala podmínky startu krátce před konáním 

akce, vybral jsem dle dlouhodobých výsledků, přirozeně také dle sportovního talentu, 4 

nejlepší jezdce, kteří spadají do této věkové kategorie. Bohužel jsem se nemohl juniorského 

mistrovství ani osobně zúčastnit, jelikož jsem v té době organizoval jednu z nejdůležitějších 

Freestyle BMX akcí v České republice, Sport life. Nakonec se místo mě vydal na juniorské 

mistrovství světa Michael Beran jako zástupce (trenér) české delegace Freestyle BMX 

společně s dalšími třemi juniorskými jezdci.  

Nyní po mě ČSC vyžadoval seznam tří juniorských jezdců do konce dubna roku 2018, kteří 

se budou ucházet o kvalifikaci na YOG. Po jednání s ČSC jsme se však dohodli na pěti 

jezdcích, kteří se zúčastní jednoho českého a jednoho zahraničního závodu. Dle získaných 

bodů se rozhodne, kdo se zúčastní YOG (respektive nejlépe bodově ohodnocený junior a 

juniorka se zúčastní YOG, pokud získají dostatečný počet bodů). To se však týká pouze 

ročníku 2000 a 2001. 



  
 

6.   Start na LOH 2020 bude mít pouze 9 jezdců, vždy 1 nejlepší za danou zemi s nejvyšším 

počtem bodů ze světového poháru. Připadají ti nastavená kritéria spravedlivá, když 

pomineme nízký počet startů?  

Poprvé se ke mně dostaly nominační kritéria na LOH 2020 teprve tento týden z Ruska. 

Zatím jsem neměl dostatek času kritéria prozkoumat. Jsem zvědavý, zda dle nastavených 

kritérií bude mít možnost některý z našich jezdců startovat na LOH 2020.  

7.   Je asociace/ČSC ve spojení s UCI?  

ČSC má delegovanou osobu, která má na starost olympijské hry za cyklistiku a 

reprezentační starty, jmenuje se Mgr. Svatopluk Henke. Je to starší pán, který je velmi 

aktivní v rámci zajišťování všech informací o olympijských hrách. Bude mít na starost 

akreditaci a potřebné formální náležitosti u všech delegovaných sportovců v rámci 

českého olympijského výboru, potažmo účast sportovců na YOG a LOH 2020. ČSC se 

často musí obracet na UCI ohledně specifikace kvalifikačních procesů a mnoho dalšího.  

8.   Nově nejvýše delegovanou osobou za Freestyle BMX v rámci UCI je Bart de Jong. Je 

Bart správná volba?  

Bart je člověk, který věnuje našemu sportu hodně volného času. Osobně ho neznám, ale 

myslím si, že je jeden z klíčových lidí, kteří našemu sportu doopravdy rozumí. Svojí pozici 

má honorovanou, což je pro vývoj našeho sportu dobře.  

9.   Nedávno vyšel otevřený dopis od Mata Hoffmana (http://ibmxff.org/an-open-letter-from-

mat-hoffman/), kde Mat Hoffman zastupuje zájmy X Games. Četl jsi ho? Myslíš si, že 

původem tohoto dopisu je právě mediální rivalita X Games (zastoupená Matem 

Hoffmanem) a UCI?  

Ano, dopis jsem četl. S Matem Hoffmanem jsem byl dlouho v úzkém spojení. Mat je typ 

člověka, který neuznává žádné sportovní regule. Z vlastních zkušeností vím, jaké pravidla 

mají nastavené X Games, doposud nejvyšší soutěžní systém závodů pro Freestyle BMX. I 

když jsem měl ve své kariéře sebelepší úspěchy, dostávali přednost američtí, australští a 

další jezdci přede mnou, jelikož zde existovaly jisté vztahy (podpora partnerů, mediální 

kampaň jezdců). Myšlenka OH a nově vytvořených regulí se mi líbí, myslím si, že stanovené 

regule jsou spravedlivěji nastavené než ty, co fungují na X Games. Nikdo nenutí jezdce se 

účastnit závodů a kvalifikovat se na OH, je to každého svobodná volba.  

 

 

 



  
 

10.   Freestyle BMX se brzy objeví na LOH 2020. Myslíš si, že pro Freestyle BMX tato 

inovace je dlouho očekávaným impulsem pro Freestyle BMX?  

Příliv nováčků do Freestyle BMX hodnotím za posledních pět let velmi kladně. Objevuje 

se zde hodně nových a ambiciózních jezdců, kteří berou Freestyle BMX jako plnohodnotný 

sport. Bohužel zde stále existuje plno podivínů, kteří se na Freestyle BMX spíše jen 

přiživují. Ale to je snad u každého sportu. Pravidelnost, mistrovství světa a další novinky 

vedou sice k oddálení Freestyle BMX od samotné podstaty freestylu, ale pořád nabízí všem 

možnost jezdit na kole dle vlastního uvážení. Tento krok vnímám jako skvělý impuls, který 

určitě pomůže Freestyle BMX. 

11.   Vím, že objíždíte s VSA Extreme základní školy, děláš kempy pro děti a mládež. Máš 

nějaké zpětné informace o tom, kolik procent dětí se po vaší osvětě věnuje/zkouší 

věnovat Freestyle BMX. 

Za poslední dva měsíce jsme s naší show v rámci základních škol oslovili 7500 dětí. To 

jsou neskutečná čísla. Přijetí Freestyle BMX na OH je důležitý krok, aby se Freestyle BMX 

stal plnohodnotným sportem, který bude v očích rodičů vážený stejně jako lední hokej nebo 

fotbal. Na našich kempech se každým rokem zvyšuje počet účastníků, což je samo o sobě 

vypovídající.  

 

Děkuju za vyplnění, případné připomínky rád uvítám. 

 

Daniel Čermák 

 

 


