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Abstrakt
Název:

Freestyle BMX a letní olympijské hry

Cíle:

Hlavním cílem této práce je analýza procesu přijetí Freestyle BMX do
programu letních olympijských her Tokio 2020 se zhodnocením, zda byl
sport přijat na základě stanovených kritérií či jiných skutečností. Dále si tato
práce stanovuje za cíl dohledat historické souvislosti spjaté s kandidaturou
Freestyle BMX a zhodnotit podmínky (kritéria) stanovené Mezinárodním
olympijským výborem pro přijetí nových sportů do programu olympijských
her.

Metody:

Jedná se o teoretickou práci, která má deskriptivně - analytický charakter,
proto je hlavní metodou analýza, která je zaměřená na analýzu a studium
dokumentů, literárních a webových zdrojů. Následuje sumarizace zjištěných
informací a jejich ucelené zpracování.

Výsledky:

Výsledky práce poukázaly na to, že Freestyle BMX nesplnil všechna
stanovená kritéria pro přijetí nového sportu do programu OH. Freestyle BMX
neměl být přijat dle stanovených kritérií do programu OH. Podle zjištěných
informací lze tvrdit, že Freestyle BMX byl přijat na základě jiných
skutečností. Pravděpodobně tak bylo učiněno na základě hodnotícího kritéria
popularity sportu.

Klíčová slova: Sport, Cyklistika, Cyklistická disciplína, Freestyle BMX, Olympismus, Letní
olympijské hry, Tokio 2020

Abstract
Tittle:

Freestyle BMX and Summer Olympic Games

Objectives:

The main aim of this thesis is the analysis process of Freestyle BMX
acceptance to the Tokyo 2020 Summer Olympics with evalution. In addition,
this thesis defines the historical movement of the Freestyle BMX candacy
and evaluate the conditions (criteria) setted by the International Olympic
Committee for the adoption of new sports into the Olympic Games program.

Methods:

This thesis is a theoretical work that has a descriptive and analytical character
so the main method is an analysis and study of documents, literature and web
sources. The information was analyzed and comprehensively processed.

Results:

Results indicate that Freestyle BMX didn‘t satisfy all the criteria for
acceptance of a new sport into the Olympic Games program. Freestyle BMX
should not be accepted according to the criteria set into the Olympic Games
program. Freestyle BMX was accepted on the basis of other facts according
to this information. Probably this has been achieved on the basis of an
evaluation of the popularity sport.

Keywords:

Sport, Cyclist, Cyclist discipline, Freestyle BMX, Olympics, Summer
Olympic Games, Tokyo 2020
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
BMX

Bicycle Motocross

ČOV

Český olympijský výbor

ČSC

Český svaz cyklistiky

IBMXFF

International BMX Freestyle Federation

IOC

International Olympic Committee

LOH

Letní olympijské hry

MF

Mezinárodní federace

MOV

Mezinárodní olympijský výbor

NF

Národní federace

OH

Olympijské hry

UCI

Union Cycliste Internationale

YOG

Youth Olympic Games

3

1 ÚVOD
Práci zaměřenou na Freestyle BMX a letní olympijské hry jsem si vybral hned z
několika důvodů. U většiny sportů bývá přijetí do programu olympijských her velkou
událostí. Je tomu tak i u Freestyle BMX, pro něhož byl doposud nejprestižnější sportovní
událostí X Games. Freestyle BMX má velmi zajímavý a strmý vývoj, který sleduji již řadu
let. Bouřlivý vývoj této cyklistické disciplíny se v posledních letech zasloužil o značnou
pozornost světových médií a veřejnosti, která si tento sport oblíbila.
Poprvé jsem se s tímto sportem setkal, když mi bylo zhruba 11 let. Aktivně se tomuto
sportu věnuji od svých 14 let, tudíž mě velmi těší vidět, jak roste popularita tohoto sportu.
Představení a účast Freestyle BMX v rámci programu letních olympijských her v Tokiu roku
2020 bude v žebříčku uznání tohoto sportu pomyslný vrchol. Přijetí Freestyle BMX mezi
olympijské sporty patří mezi aktuální sportovní témata, jelikož se o přijetí rozhodlo přibližně
v polovině roku 2017.
Při posledním bádání, které jsem v rámci své bakalářské práce provedl na téma Vznik
a historický vývoj cyklistické disciplíny Freestyle BMX v roce 2015, jsem dohledal první
zmínku a zaznamenal historický vývoj této cyklistické disciplíny. O Freestyle BMX bylo v té
době publikováno velmi málo literatury a celkově byla této problematice věnována velmi
malá pozornost. Většina autorů věnovala větší pozornost samotnému slovu BMX, u něhož
nedokázali rozdělit další disciplíny, tudíž docházelo často k nesrovnalostem v textu publikací
a čtenářům tak nemusel být tento sport plnohodnotně objasněn.
Velký krok pro tento sport udělala Mezinárodní cyklistická unie (UCI), která
integrovala Freestyle BMX do svého rozvojového programu v roce 2015. V tomto roce však
integrovala pouze kategorii Park, až v březnu roku 2018 se rozhodla přidat další kategorii
Flatland. Tato skutečnost vypovídá o popularitě relativně nových disciplín a zájmu UCI být
stále aktuální.
Velkou měrou podpořila integraci Freestyle BMX mezi cyklistické sporty
francouzská agentura Hurricane Action Sport. Komerční akce pořádané touto společností
sehrály významnou roli ve vývoji Freestyle BMX, nabídly možnost uspořádání nového
konceptu světového poháru ve Freestyle BMX, která později podpořila samotné přijetí
Freestyle BMX do UCI. Lze tedy předpokládat, že tato agentura měla velký vliv na vývoji
tohoto sportu v posledních letech.
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Myslím si, že stejně jako olympijská premiéra freeskingu a snowboardingu v kategorii
Slopestyle bude premiéra Freestyle BMX na LOH doprovázena velkou diváckou
sledovaností. Freestyle BMX má bezpochyby na OH své místo. Právě výše zmíněný
Slopestyle na zimních olympijských hrách v Soči ukázal Mezinárodnímu olympijskému
výboru sílu nových sportů a přiměl je k zamyšlení, zda stávající zastoupené sporty mají
odpovídající význam.
Očekávaný přínos této práce vidím ve vyjasnění, za jakých podmínek byl tento sport
přijat do programu letních olympijských her. Analýzou se také pokusím nastínit, co může
pomoci neolympijským sportům v kandidatuře na olympijské hry. V diplomové práci také
zaznamenám podstatné informace o nadcházejících letních olympijských hrách v Tokiu 2020
a olympijských hrách mládeže v Buenos Aires v roce 2018.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
2.1 Freestyle BMX
Cyklistický sport BMX se dělí do dvou disciplín. Starší disciplína se označuje jako
BMX Supercross (nově označovaná jako BMX Racing, v české verzi dále jako Bikros), které
se v této práci dále nebudu věnovat. BMX Supercross byl integrován mezi cyklistické
disciplíny UCI již v roce 1993. Poprvé se objevil na letních olympijských hrách v roce 2008
(„BMX,“ 2014).
Mladší disciplínu, které se budu věnovat v dalších kapitolách, označuje UCI jako
Freestyle BMX. Mezi cyklistické disciplíny Mezinárodní cyklistické unie (UCI) byla
zařazena teprve v roce 2016. Je však nutné upozornit, že Mezinárodní cyklistická unie plně
integrovala pouze kategorii Park, zbylé kategorie stále čekají na přijetí („All you need,“
2017).

2.1.1 Zařazení Freestyle BMX do skupiny sportů
Hodaň a spol. (2013) označují extrémní sporty (extrémní 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 extrémní pohybové aktivity v těle přináší zvýšenou hladinu endorfinu, dopaminu
a serotoninu. Výše rizika bývá však těžko určitelná, každý jedinec může dané riziko vnímat
jinak. Extrémním 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
6

rovnováhy jedince zasahuje nezbytně prožitek, který zde působí jako abreaktivní prostředek
ke každodennímu stereotypu (Kuban, 2006).
Podle výše zmíněných definic adrenalinového a extrémního sportu Kubanem (2006),
Hodaňem a spol. (2013) lze říci, že Freestyle BMX odpovídá oběma charakteristikám.
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:
•   S vysokou mírou rizika – U tohoto stupně může nastat riziko smrti a zranění
s ohledem na vyšší rychlosti a obtížnější interakci na přírodní síly na rozdíl 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
Freestyle BMX. Freestyle BMX by se dal zařadit do sportů s vysokou mírou rizika, ale také
mezi sporty se střední mírou rizika. Většina kategorií Freestyle BMX (taktéž i kategorie Park)
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 (například kategorii Dirtjump). Ovšem i
kategorie Park lze zařadit do sportů s vysokou mírou rizika. U všech těchto kategorií dochází
při aktivitě k extrémním 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.).
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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.).
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 extrémní sporty s vysokým stupněm rizika (extrémní
lyžování a snowboarding, motorismus, potápění apod.).
Podle dělení Kubana spadá Freestyle BMX do pátého stupně klasifikační škály,
jelikož 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 limitů.

2.1.2 Historický vývoj Freestyle BMX ve světě
Freestyle BMX nabízí řadu možností sportovního výkladu. Uvedu zde například
přesnou definici Freestyle BMX, kterou uveřejnila Mezinárodní cyklistická unie.
Freestyle BMX 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
hodnoceni na základě provedení jejich figur (jízd) na základě obtížnosti, originality a stylu.
(„BMX,“ 2014)
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Heijmans a Mallon (2011) popisují Freestyle BMX jako součást závodění v
cyklistickém sportu BMX. Dle výkladu Heijmanse a Mallona z roku 2011 není Freestyle
BMX 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 firmám, které během ježdění založili pod svým
jménem. Právě poslední zmiňovaný Mat Hoffman se dá označit jako ikona Freestyle BMX.
Mat svými triky posouval hranice Freestyle BMX, 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 nově také
označováného jako BMX Racing), který se jezdí na speciálně upravených tratích měřících
zhruba 300 až 500 metrů na délku, které 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 nedostatečnými, a tak se začaly vyvíjet první kategorie Freestyle BMX.
Nový výklad Mezinárodní cyklistické unie („History of BMX,“ 2017) již popisuje
Freestyle BMX přesněji. Freestyle BMX se objevil na počátku 80. let 20. století, kdy jezdci
začali dělat triky v rámci tehdejších závodů. Jako průkopník je označován Bob Haro, který
vzal tento nový sport pod svá křídla. Hrál také například ve světoznámém filmu Stevena
Spielberga E.T. - the Extra Terrestrial. V průběhu let začaly vznikat specializované hřiště pro
Freestyle BMX, tzv. skateparky, vyvíjely se speciální komponenty pro BMX kola. Jezdci
brzy zjistili, že také ulice nabízejí zajímavá místa, které lze využít pro ježdění. Začaly se tak
formovat první kategorie Freestyle BMX. S formováním kategorií souvisí také vývoj
překážek, který se díky nespoutanému vývoji často velmi lišil. V USA se brzy tento sport stal
velmi populární, čehož využily televizní stanice jako ESPN. Jezdcům se naskytla možnost
ukázat se publiku na speciálně vytvořených akcích jako Dew tour, X Games nebo Gravity
Games. Úroveň ježdění a kvalita závodů se stále vylepšovala, což umožnilo jezdcům více se
soustředit pouze na jednu kategorii a více se koncentrovat na přípravu. Jako jednu
z nejprogresivnějších kategorií označuje UCI kategorii Park, kterou zařazuje pro rok 2020 na
letní olympijské hry v Tokiu.
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Na začátku roku 2018 UCI integruje také kategorii Flatland. UCI se chystá dohlížet
v rámci světového poháru na hodnocení jezdců. Pokud vše půjde podle plánu, chystá se UCI
požádat o zařazení Flatlandu do budoucích letních olympijských her (Carlson, 2018).

2.1.3 Historický vývoj Freestyle BMX v České republice
Počátky Freestyle BMX v České republice jsou zaznamenány přibližně kolem let
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 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,
jednodílnými klikami, které se také objevovaly u profesionálních modelů tehdejších BMX
kol (Plas, 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
(2005) 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 prozatím tvořila směs všech kategorií
dohromady. Díky tomuto počinu 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 oblibu Freestyle BMX reagoval také trh s koly, a tak vznikaly obchody jako
pražský Katmar nebo obchod Saši Rovného – TBB Bike. Díky nově vzniklým obchodům
bylo možné pořídit Freestyle BMX kolo bez větších obtíží. S tím se objevila také první
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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 (Plas, 2005).
Další vývoj cyklistické disciplíny Freestyle BMX, konkrétně po roce 2000, je spojen
s X Cupem, který rozeberu podrobněji v kapitole 2.1.5.

2.1.4 Organizace zastřešující Freestyle BMX ve světě
International BMX Freestyle Federation (IBMXFF)
IBMXFF je nezisková organizace založená v roce 2005, která sdružuje sportovní
jedince a snaží se podporovat vývoj 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. IBMXFF se snaží chránit jedinečnost a integritu Freestyle BMX
(„International BMX Freestyle,” 2017).
Prezidentem a zakladatelem této organizace je legendární jezdec Mat Hoffman, který
například vlastní Hoffman Bikes, spolupořádá X Games a je vícenásobný vítěz X Games.
Více prezidentem IBMXFF je Dennis McCoy, který je taktéž vícenásobný vítěz X Games a
spolupořádá Dew Tour. V organizaci je zastoupena celá řada dalších velkých jmen jako Gary
Young, Joe Rich, Van Homan a další. Každý z uvedených jmen v IBMXFF zastupuje roli
koordinátora přidělené sekce. V současné době dle otevřeného dopisu, který vydal na začátku
března 2018 sám Mat Hoffman na stránkách IBMXFF (Hoffman, 2018), nebyla tato
organizace přizvána do vyjednávacích procesů ohledně vstupu Freestyle BMX na letní
olympijské hry. Mezi UCI a IBMXFF dlouhodobě panují neshody ohledně prezentace
hlavních myšlenek Freestyle BMX a náhledu (integritě a jedinečnosti tohoto sportu) na
Freestyle BMX, UCI neakceptuje IBMXFF jako zastupující organizaci Freestyle BMX.
IBMXFF si pořádá vlastní světový pohár.
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Union Cycliste Internationale (UCI)
Mezinárodní cyklistická unie vznikla 14. dubna 1900 v Paříži. UCI se označuje jako
řídící celosvětová organizace pro cyklistiku. Jejím cílem je zaštiťovat cyklistiku a
spolupracovat se všemi podobami cyklistiky. Zahrnuje všechny formy soutěžní, volnočasové,
ale i zábavné cyklistiky. Sdružuje kolem 186 národních federací z pěti kontinentů světa s více
než 1500 profesionálními jezdci, více než půl milionu licencovaných soutěžících, milióny
nadšenců a dva bilióny uživatelů kol. Snaží se také integrovat všechny formy cyklistiky a
držet jejich standardy na nejvyšší úrovni. UCI organizuje a propaguje 8 cyklistických
disciplín: silniční a dráhovou cyklistiku, mountain bike, BMX, para cyklistiku, cyklo-cross,
trial a sálovou cyklistiku. Čtyři výše zmíněné disciplíny jsou zařazeny do olympijských her
(silniční, dráhová cyklistika, mountain bike a BMX), dvě do para-olympijských her (silniční
a dráhová cyklistika) a tři do olympijských her mládeže (silniční cyklistika, mountain bike a
BMX). Cyklistické závody na olympijských hrách mají jedno z nejpočetnějších zastoupení
v novodobé historii olympijských her („2016. Annual Report,“ 2017).
Poprvé se do povědomí UCI dostala cyklistická disciplína Freestyle BMX již v roce
2003, kdy došlo k jednání mezi UCI a formativními členy IBMXFF (kteří nebyli v té době
sdružení pod jednu organizaci, ale pouze zastupovali tuto disciplínu) o spolupráci, s cílem
zachovat jedinečnost a strukturu tohoto sportu. Na základě tohoto jednání došlo k podepsání
smlouvy o spolupráci mezi oběma orgány v roce 2005 v rámci tiskové konference v sídle
UCI v městečku Aigle. Jamie Bestwick, Jay Miron a John Parker zde předvedli ukázku této
disciplíny (Hoffman, 2018).
Následující rok přišla UCI s dalším krokem, spoluprací se skateboardingem, jelikož
oba sporty využívají podobné překážky a místo, dávala UCI tato spojitost mezi
skateboardingem a Freestyle BMX smysl. Započal vyjednávací proces, který vyvrcholil
schůzkou v sídle Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne roku 2007. Mezinárodní
olympijský výbor vyslovil souhlas se vstupem obou sportů do programu olympijských her,
pokud se vyjasní strukturální vztahy mezi UCI, IBMXFF a Mezinárodní skateboardingovou
asociací, která v té době nebyla uznaná Mezinárodním olympijským výborem. MOV tak
navrhl vznik společné struktury pod jednou mezinárodní federací ASIF (Action Sport
International Federation). V plánu bylo oba sporty zařadit do programu letních olympijských
her již v roce 2012. Následně však došlo k významnému ochlazení vztahů UCI a IBMXFF,
taktéž skateboarding změnil plány a opustil UCI. Proto vývoj Freestyle BMX pokračoval po
své původní cestě mimo olympijské sporty (Hoffman, 2018).
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V roce 2016 UCI integruje Freestyle BMX mezi cyklistické disciplíny a podílí se na
pořádání prvního oficiálního mistrovství světa ve Freestyle BMX pod hlavičkou UCI. Přijetí
komentuje prezident UCI Brian Cookson jako skvělou novinku pro UCI a slibuje, že tento
krok pomůže ke globalizaci této disciplíny. Vše mělo vyvrcholit v roce 2017 akcí nazvanou
UCI Urban Cycling World Championships, na které byly zastoupeny cyklistické disciplíny
Freestyle BMX Park, mountain bike cross-country Eliminator (XCE) a trial („The UCI
Integrates,“ 2015).
V červnu roku 2017 přichází UCI se zprávou, že Mezinárodní olympijský výbor
souhlasil s přijetím cyklistických disciplín freestyle BMX a dráhovou cyklistickou
dvoučlenných týmů (Madison) na letní olympijské hry v Tokiu 2020 („Madison and BMX,“
2017).

2.1.5 Organizace zastřešující Freestyle BMX v České republice
BMX Freestyle asociace
BMX Freestyle asociace byla založena v roce 2000 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 organizací akce 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 vznikl jako oficiální český pohár ve Freestyle BMX, uvádí redaktor Cvachovec
a Schindler (2004). Historie X Cupu začíná stejně jako historie BMX Freestyle asociace
v roce 2000 (Plas, 2004).
V roce 2000 Kamil Feifer uspořádal za vydatné podpory sponzorů mistrovství České
republiky v kategorii Park ve skateparku v Hradci Králové (Dressler, 2003). O rok později
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 velké 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.
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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 vedli Tomáš
Znamenáček a Jan Cvachovec („Rozhovor: Marek Rejman,” 2004). 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 se ukotvil
také oficiální název českého poháru Freestyle BMX - X Cup. V roce 2002 se v rámci X Cupu
odjelo 8 závodů, ze kterých bylo možné získat titul mistra České republiky a celkové
vítězství českého poháru ve Freestyle BMX - X Cupu. Závodilo se v kategoriích Street,
Dirtjump, Minirampa a Flatland („Rozhovor: Marek Rejman,“ 2004). Naším hlavním
posláním bylo uspořádat historicky první sérii českého poháru a zavést tak jistou tradici, tvrdí
Tomáš Znamenáček (Skupin, 2010). 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 (Skupin, 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 bylo pravdivé, jelikož na Freestyle BMX v té době nebylo
nahlíženo jako na plnohodnotný sport i ve světě. Slovo freestyle samo o sobě vyjadřuje
volnost, kterou nelze sjednotit nebo sdružit do jedné disciplíny. Přesto v té době Český svaz
cyklistiky respektuje Freestyle BMX a podporuje členy, kteří se zaregistrují do svazu, z části
i finančně („Rozhovor: Marek Rejman,“ 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 Master. 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 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
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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 (Skupin, 2010). V současné době
BMX Freestyle asociace stále existuje, avšak již v nečinné formě.
Czech Freestyle BMX association, z.s.
V roce 2015 po vzájemné dohodě s bývalými členy BMX Freestyle asociace vzniká
nově pojmenovaný spolek Czech Freestyle BMX association pod vedením bývalého
profesionálního jezdce Jana Valenty. Mezi zakladatele nově vzniklého spolku patří také
Roman Čermák a Honza Benda. Účelem spolku je propagace a rozvoj Freestyle BMX
(Valenta, 2015a). Do hlavní činnosti spolku také patří pořádání Českého poháru ve Freestyle
BMX, dohlížení na kvalitu závodů, jimž byl propůjčen status Českého poháru Freestyle
BMX, praktická spolupráce s jinými subjekty na národní a mezinárodní úrovni, pořádání
kampaní na zvýšení povědomí o Freestyle BMX, organizování mezinárodních závodů či
konferencí, propagace aktivit spolku prostřednictvím dobrovolných kulturních akcí, účast na
konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se Freestyle BMX, pořádání
dobrovolných kempů a výukových kurzů (Valenta, 2015b).
Za první rok činnosti spolku se podařilo asociaci zorganizovat mistrovství České
republiky v kategorii Minirampa, Dirtjump a Park, který byl delegován v rámci závodu Bike
Hall (Valenta, 2015c). V roce 2016 odchází ze spolku jeden ze zakládajících členů Honza
Benda. Spolku se opět podařilo zorganizovat mistrovství České republiky ve stejném rozsahu
jako předchozí rok. Kategorie Park byla však delegována v rámci závodu Mercedes-Benz
Grand BMX. V roce 2017 proběhl stejnojmenný závod opět pod hlavičkou Czech Freestyle
BMX association v rámci festivalu Life, který se koná každoročně na brněnském výstavišti
(Valenta, 2017).
Český svaz cyklistiky
Historie Českého svazu cyklistiky (ČSC) začíná v roce 1883, kdy byl zařazen jako
osmý svaz v pořadí pod hlavičku Mezinárodní cyklistické unie. Nyní čítá okolo 170 členů.
První závod na území nynější České republiky se uskutečnil již 15. srpna 1869. Poprvé se
pod hlavičkou ČSC bojovalo o mistrovský titul v silniční cyklistice v roce 1887. Několikrát
ČSC hostil a spolupořádal mistrovství světa, proslavil se také závodem Míru (Černý, 2006).
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Nedávno byl zařazen do komise ČSC za Freestyle BMX právě výše zmíněný Jan
Valenta. Na základě rozhovoru, který mi poskytl Jan Valenta (viz příloha č.3), jsem se
dozvěděl, že spolupráce mezi ČSC a Czech Freestyle BMX association z.s. stále pokračuje po
převzetí BMX Freestyle asociace (tzn. od roku 2010). Jan Valenta díky své iniciativě pomáhá
ČSC formovat Freestyle BMX v České republice. ČSC dle jeho slov nemá vlastní iniciativu
podílet se na vývoji Freestyle BMX, je však plně k dispozici při poskytování informací
zprostředkující

organizaci.

ČSC pomáhá Czech

Freestyle BMX association

z.s.

s administrativou a formálními náležitostmi nutnými ke kvalifikačnímu procesu OH a YOG.
Pozice v komisi je prozatím finančně neohodnocena (Příloha č.3: Rozhovor s Janem
Valentou).

2.1.6 Charakteristika kategorie Park
V této kapitole vysvětlím a dohledám hlavní znaky, které jsou charakteristické pro
kategorii Park. Jezdci, kteří se specializují na kategorii Park, využívají pro tento účel
specializované překážky. Park znamená v bmxovém slangu sportoviště, kde jezdci trénují a
soutěží. Park nabízí jezdcům typizované překážky, které tvoří dohromady jeden celek (také
označovány jako Bikepark nebo Skatepark). Skatepark označuje Johnston (2016) jako
speciálně orientovaný prostor pro mládež, ve kterém se nachází betonové tvary, strmé rampy,
úhlové překážky. Na první pohled tento prostor nevypadá použitelný pro sport. Při bližším
prozkoumání tohoto prostoru, zde často nalezneme graffity.
Definice Johnstona však není úplně přesná. Skateparky lze dělit podle druhu povrchu.
Dřevěný, kovový nebo plastový povrch (často v kombinaci s asfaltovým podkladem) patří
mezi nejčastěji užívané materiály ve skateparcích. Pro závody světového formátu se však
v posledních letech využívá celodřevěný povrch, jehož kostry jsou tvořeny z kovových nebo
dřevěných rámů. Celodřevěný Park bude také v roce 2018 na první zastávce světového
poháru v Hiroshimě v Japonsku („FISE,“ 2018).
Ve specializovaných skateparcích pro Freestyle BMX se nejčastěji vyskytují překážky
rádiusového typu. Podle Dresslera (2003) jsou nejčastěji vídanými překážkami (dle slangu
Freestyle BMX jezdců se ustanovily následující názvy):
Spine (spina, spin)
Typ překážky, který je tvořen dvěma kusy rádiusu. Rádiusy jsou o sebe vzájemně opřeny a
jsou doplněny o úzkou plošinu.
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Funbox
Překážka je tvořena odrazem (rádiusem), plošinou (vodorovná plocha se zemí) a dopadem
(většinou šikmá plocha). Odraz i dopad mohou být rádiusového typu.
Subbox
Označením subbox bývá popsána překážka, která má tvar kvádru nebo krychle. Subbox bývá
nejčastěji umístěn na plošině rádiusu.
Wall ride
Nakloněná rovina (nebo přímo kolmá plocha k plošině) umístěná na plošině rádiusu, od které
se jezdci odráží zpět do rádiusu. Wall ridem lze označit také přední stěnu subboxu.
Rádius
Častá překážka využívaná pro rozjezd a získání rychlosti využité při překonávání středové
části parku (funboxu nebo spiny). Rádiusů najdeme ve skateparku několik (vertový, kruhový,
rohový, …). Vždy je lze odlišit od sebe dle výšky rádiusu a poloměru (určuje obtížnost
překonání rádiusu, případně výšky letu nad rádiusem).
Bang (nakloněná rovina)
Skateparky jsou také často doplněny bangy, slouží jako rozjezdové a dopadové plochy. Opět
je lze dělit dle náklonu a výšky (dva faktory určující obtížnost).
Průzkum zaměřený na využívání skateparků od společnosti Bikes Belong v roce 2009
tvrdí, že 40 procent ze zkoumaného vzorku 100 skateparků nedovolí vstup Freestyle BMX
jezdcům. Koordinátorka průzkumu Kate Scheiderová uvádí, že se správci skateparků bojí
konfliktů, poškození skateparků od Freestyle BMX jezdců. Tyto důvody dle Scheiderové
souvisí se špatným designem skateparku, nepřipuštění jezdců do procesu plánování a stavby.
Průzkum také zjistil, že některé parky neumožnují díky svým pravidlům pojištění sportovcům
vykonávající činnost uvnitř skateparku. Výzkum dále zjistil, že 70 procent z těchto parků
dovoluje skateparky využívat neomezeně. Přestože 67 procent respondentů výzkumu uvedlo,
že pozorují při užívání parku opotřebení, většina z nich tvrdí, že parky jsou navrženy tak, aby
odolaly jízdě na Freestyle BMX kole. Z toho 42 procent doporučuje nepoužívat při ježdění
pegy (železné stupačky umístěné na ose kola) a kovové pedály (Norman, 2009).
Dlouhodobě ovlivňují vývoj překážek samotní stavitelé překážek. V minulosti to byli
sami jezdci, nyní jsou to specializované firmy, které vedou odborníci a odborné firmy, ve
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kterých často pracují bývalí profesionální jezdci. Zdárným příkladem tohoto vývoje je závod
s názvem FISE. Organizátoři FISE si nechali postavit svůj první skatepark již v roce 1999.
Skatepark byl navržen přímo jezdci („About US: 1999,“ 2015). V roce 2015 to byl právě
závod FISE, který přispěl k integraci Freestyle BMX Parku do UCI, zároveň nabídl UCI
funkční platformu pro konání prvního ročníku světového poháru roku 2016 ve Freestyle
BMX pod hlavičkou UCI („The UCI Integrates,“ 2015). Významný vliv na vývoji překážek
má bezpochyby také Nathan Wessel, který se věnuje budování překážek pro extrémní sporty
již od roku 1984 (Mulligan, 2016).
UCI se nově zaměřuje také na charakteristiku místa, na kterém se soutěže ve Freestyle
BMX v kategorii Park mohou konat. V kapitole s názvem soutěžní prostor a možné oblasti
soutěže se lze dočíst, že minimální velikost soutěžního prostoru musí být 15 x 25 metrů.
Šířka nebo délka soutěžního prostoru nesmí však přesáhnout 60 metrů. Kolem celého
soutěžního prostoru musí být dvou metrová zóna, ve které mohou být jezdci a kola, ale nesmí
přesahovat ničím do soutěžního prostoru. Do tohoto prostoru mohou vstupovat pouze
akreditované osoby. Park může být pouze na jedné úrovni nebo může být v několika
výškových úrovních. Základní deska soutěžního prostoru musí být rovná plocha, na které sedí
překážky. Překážky musí být vyrobeny z takového materiálu, aby nedocházelo při soutěži
k pohybu překážek nebo musí být dostatečně ukotveny. Pokud je v blízkosti soutěžního
prostoru vyvýšené místo musí být zabezpečeno bariérou, která však nebude zasahovat do
soutěžního prostoru. Soutěžní prostor musí obsahovat nejméně 3 překážky, překážkou se
považuje každé vyvýšení nad základní deskou. Překážky, které se nachází nad úrovní
základní desky musí být nejméně 2 metry široké. Mezi překážkami musí být vybudován
dostatečně tvrdý a rovnoměrný povrch, který zajištuje dobrou trakci pneumatik jízdních kol.
Bez ohledu na použitý materiál, povrch nesmí mít žádné mezery, díry a vady („Part 6bis
BMX,“ 2018).

2.1.7 Freestyle BMX kolo
Freestyle BMX kola se rozlišují od běžných kol velmi snadno, díky své velikosti.
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, 2004).
Novou charakteristiku Freestyle BMX kola uvádí ve svých pravidlech také UCI.
Jízdní kola používaná ve Freestyle BMX závodech pod hlavičkou UCI musí být typem
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obecně považovaným za BMX kolo a musí mít obě kola stejného průměru. Přední kolo musí
být ovladatelné, zadní kolo je poháněno systémem obsahující kliky, řetěz a pedály, nesmí být
poháněné elektrickou nebo jinou energií. V lednu roku 2018 bylo upřesněno, že lze používat
kolo i bez řetězu. Základní pozice jezdce je popsána tak, že jezdec může používat v rámci
Freestyle BMX kola pouze opory nohou na pedálech a rukou na řídítkách. Sedlo není
vyžadováno, pokud trubka sedlové části je něčím pevně zakryta, v opačném případě je sedlo
vyžadováno. Kolo by mělo mít řídítka, kterými lze kolo ovládat a lze s nimi manévrovat za
jakékoliv situace tak, aby se zajistila bezpečnost („Part 6bis BMX,“ 2018).

2.1.8 Freestyle BMX triky, systém a hodnocení závodů
Základním prvkem, který se ve Freestyle BMX hodnotí, je označován slovem trik.
Jedná se o kombinaci pohybů kola, jezdce nebo obou současně ve fázi letu nebo při využití
překážek. Díky členitosti a variabilitě překážek umožnuje jezdcům kategorie Park provádět
triky i z ostatních kategorií. Jako základní jezdecký trik lze označit přímý let (skok), kterým
jezdec překonává překážky. Dressler (2003) ve své knize uvádí základní triky:
Bunny hop – jedná se o odraz obou kol od země, pohyb vychází ze zvednutí předního kola,
které následuje zadní kolo
Back flip – salto vzad
Front flip - salto vpřed
Jako každý sport má i Freestyle BMX svůj specifický slovník, kterým pojmenovává
triky. Většina triků se uvádí v angličtině a nepřekládá se do češtiny. Již samotné názvy triků
mohou na nové příznivce Freestyle BMX zapůsobit, naučit se a rozpoznat prováděné triky
nováčkovi chvíli trvá. Po pochopení základních triků však zjistí, že názvosloví není tak
složité („Trailblazing At The Youth,“ 2017).
Soutěžní jízdy jsou prováděny v daném časovém limitu, jejich hodnocení se odvíjí od
různých faktorů, včetně obtížnosti a kvality provedení jízdy. Závodníci musí vždy absolvovat
následující soutěžní systém. Dle počtu startujících závodníků za jednotlivé země se rozhoduje
o tom, jaký systém se zvolí. Při zastoupení více než 31 zemí se volí systém kvalifikace, semifinále a finále. Jezdci se rozdělují do skupin po 2 až 5 jezdcích.
Jízda dává možnost předvést individuální výkon, který je hodnocen porotou. Každý
jezdec má v každém stupni soutěžního systému dvě minutové jízdy. Pořadí v jízdách se
nemění, pouze v případě defektu. Před každým stupněm soutěžního systému mají jezdci
nárok nejméně na 40 sekund zahřátí.
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Každý rozhodčí hodnotí jezdce skórem od 0,00 do 99,99, zohlední celý výkon jezdce
v obou jízdách. Individuální hodnocení rozhodčích se neuveřejňuje, hodnocení se uveřejňuje
až po odjetí druhé jízdy, po které se hodnocení s pořadím uděluje dle průměru všech
udělených bodů. Skóre se uvádí s přesností na dvě desetinná místa. Pokud hodnotí jízdu pět a
více rozhodčích, nejvyšší a nejnižší skóre se škrtá a zbytek se poté zprůměruje. Organizátor
akce se může rozhodnout o udělení tzv. best triku, který však musí být avizován v pravidlech
všem jezdcům před závodem.
Panel rozhodčích bývá složen z 3 až 6 rozhodčích (včetně hlavního rozhodčího), kteří
nezávisle hodnotí výkon jezdce na základě hodnotících kritérií. Rozhodčí hodnotí nestranně,
profesionálně, bez ohledu na minulé výkony či sympatie. Celkové hodnocení rozhodčího
vychází z hodnocení četnosti triků, rizika během jízdy a využití celého parku. Výkon jezdce
je posuzován rozhodčími na základě celkového dojmu zahrnující, ne však limitující na
následujících kritériích:
-   Obtížnost (týká se nejen provedených triků, ale i umístění triků a použitých
kombinací)
-   Výška (amplituda provedených triků)
-   Flow (zaujetí / prožívání jízdy)
-   Originalita (triků a zvolené cesty) a všestrannost (triky provedené na obě strany)
-   Styl
-   Konzistence (souvisí se stabilním provedením, plynulostí a kontrolovaným průběhem
pohybu)
-   Rozmanitost (souvisí s kombinacemi triků ve vzduchu, rotací)
-   Kontrola triků
-   Kontrola kola
-   Čistota přistání
-   Využití soutěžního prostoru
-   Celkové provedení
Chyby jsou definovány jako ztráta kontroly nad prováděnou jízdou. Drobné chyby zahrnují
špatné přistání, přistání pouze s jednou nohou na pedálech, přetočení rotace, dotyk těla
s překážkami a nestabilita při přistání. Středně závažné chyby zahrnují zastavení jízdy nebo
dotyk části těla s překážkami po delší dobu. Mezi nejzávažnější chyby, kterých se jezdci
dopouští, patří odhození kola nebo srážka jezdce s překážkou (pád). Všechny chyby jsou
hodnoceny srážkou bodů v hodnocení („Part 6bis BMX,“ 2018).
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2.1.9 Osobnosti ve Freestyle BMX
Mat Hoffman (9. 1. 1992 - …)
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 skateboardingu, Mat Hoffman
bývá označován jako legenda Freestyle BMX. Mat má díky své hvězdné kariéře na kontě
mnoho světových rekordů. Mezi nejpůsobivější 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 osmi metrovém quaterpipu (vertový rádius).
Hoffman vymyslel také více než 100 nových triků, za zmínku stojí například rotace 900
stupňů kolem vertikální osy. Ve své sbírce má tři zlaté medaile z X Games.
V roce 1991 přesedlal z amatérské úrovně na profesionální, svými výkony se mu
podařilo několikrát přepsat historii v kategorii Vert. Ve dvaceti letech 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, prostřednictvím níž vysílala jednou ročně Bicycle Stunt series. Hoffman také
vyprodukoval a režíroval mnoho televizních pořadů na ESPN. Podílel se také na pořádání
několika ročníků X Games. 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 (Hoffman, 2014).
Mat Hoffman obětoval tomuto sportu mnohé, stal se ikonou tohoto sportu a stále se
aktivně podílí na dění uvnitř komunity Freestyle BMX. Patří také mezi zakladatelé IBMXFF,
o které jsem psal již v kapitole 2.1.4.
Bart de Jong (30. 3. 1969 - …)
Díky článkům z American BMX magazine se naučil anglicky, články z BMX Plus!
magazínu si překládal se slovníkem. Bart de Jong se snažil ve svých 10 letech naučit vše o
BMX a byl tímto sportem doslova posedlý. Společně se svým bratrem jezdili v 70. letech 20.
století na vlastnoručně vyrobených BMX kolech, nevěděli, že tento sport vůbec existuje.
První BMX kola si koupili už v roce 1979, krátce na to vymysleli svůj první časopis
s názvem FAT-zine (FAT-zine byl ve skutečnosti pokus o vtip, v překladu znamená
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freestylem proti trikům) a rozjeli svůj první business. Po vydání nultého čísla byli čtenáři
časopisu dychtiví po dalších dílech, v letech 1987-1996 publikovali dohromady 34 vydání.
S příchodem počítačů a internetu v 90. letech se vše změnilo. V roce 1998 FAT-zine přešel
do online verze, kterou pojmenovali jako www.fatbmx.com. V té době stačilo na web přidat
jeden příspěvek týdně, to se však díky oblibě velmi brzy změnilo v několik příspěvků denně.
Pro Barta se tak stala záliba prací (De Jong, 2016).
Ve svém mládí se chtěl stát profesionálním jezdcem, po ukončení svých studií
vystřídal několik pracovních pozic, avšak ani jedna ho nebavila jako ježdění na kole. Po pěti
letech, kdy střídal jednu práci za druhou, se mu naskytla nečekaná nabídka, práce ve
firmě GT bikes v oddělení sportovního marketingu. V roce 1999 Bart stále pracoval pro GT
bikes, nástup internetu v kombinaci s nedostatkem času na tvorbu tištěné verze ho přesvědčil
o tom, že ukončí tištěnou verzi časopisu. S online verzí, která se stala celosvětově známá, mu
pomohl Jos Wissink. Bart reflektuje změnu doby, proto lze FAT BMX sledovat i na
sociálních sítích (Van Kempen, 2013).
V květnu roku 2016 začal Bart de Jong pracovat pro UCI na pozici konzultanta pro
Freestyle BMX. Na základě dohodnuté spolupráce mezi UCI a Hurricane action sports
company (Bart spolupracoval v té době s agenturou Hurricane již 20 let) byl Freestyle BMX
integrován téhož roku mezi cyklistické disciplíny UCI. UCI oslovila Barta s prosbou, zda by
jim s organizací této disciplíny nepomohl. V rámci konzultantské pozice přebírá Bart
hodnotící informace přímo od jezdců nebo organizátorů akcí a dále je poskytuje vedení UCI.
Na starost má také vedení komise rozhodčích a dohlížení na dodržování fair play. Pomáhá
UCI aktualizovat a revidovat nastavená pravidla, také pomáhá formovat národní federace
(Pearson, 2017).
Nathan Wessel (12. 5. 1976 - …)
Svojí první překážku zhotovil z několika dlaždic již v roce 1984, nyní je světově
uznávaný stavitel a vlastník úspěšné firmy Wessel Built LLC. Již jako malý si doma stavěl
první překážky, rodiče pro jeho zálibu neměly pochopení. V roce 1995 se v pensylvánském
Woodward Campu pod vedením Jaye Miltona a dalších zkušených budovatelů vylepšoval ve
stavitelské technice překážek, ale také v ježdění. Krátce na to se naskytla Wesselovi možnost
vylepšit Chenga World park v Ohiu. Stejného roku vydal BMX magazín seznam deseti
nejlepších parků v USA, Chenga se dostala v hodnocení dle magazínu na první místo. V té
době stále aktivně jezdil na kole (Mulligan, 2016).
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Wessel si díky cestování a poznávání Freestyle BMX komunity napříč světem utvářel
svůj osobitý styl a rukopis, kterým se podepsal pod mnoho známých projektů. Několikrát se
podílel na budování X Games překážek pro několik kategorií, šest let navrhoval a stavěl
překážky také pro skateboarding. Společně s Christianem Schuafem zorganizoval ukázku
Freestyle BMX vojákům v Iráku, kde podnikli společně čtyřikrát celé turné. Výsledkem turné
bylo video s názvem Bikes over Baghdad. Vystavěl a navrhl Woodward v Cooperu, Tohoe,
postavil rampu pro Shawna White v Hollywood studiu, spolupodílel se na stavbě několika
originálních projektů pro Red Bull, každoročně staví park pro Simple Session v Tallinnu,
patří mezi osobní konzultanty Travise Pastrany, postavil mu také velkou část jeho
Pastranalandu (osobního tréninkového centra Travise Pastrany), navrhl a postavil
parkourovou halu a mnohé další. Díky jeho vlivu se vývoj překážek pro Freestyle BMX stále
inovuje (Carberry, 2015).
Jan Valenta (13. 9. 1984 - …)
Freestyle BMX jezdec Jan Valenta patří mezi ikony české Freestyle BMX scény.
Největších úspěchů dosáhl v kategorii Vert. První kolo si koupil v roce 1997, kdy mu bylo
třináct let. Svoje nabyté zkušenosti však mohl porovnat poprvé až roku 2000, kde si ho všiml
jeho první sponzor. V roce 2002 se mu již podařilo vyhrát mistrovství světa v kategorii Vert
(ve výkonnostní úrovni Expert). O dva roky později vyhrál již titul mistra světa ve
výkonnostní úrovni Master (druhá nejvyšší výkonnostní úroveň). V roce 2005 navázal Jan
Valenta spolupráci se známou cyklistickou značkou Author. Téhož roku si však ve
Woodwardu poprvé přetrhal vazy v koleni.
O rok později si Valenta nechává postavit od firmy Fiveramps svojí první minirampu.
Následně zakládá sportovní agenturu s názvem VSA Xtreme. Poprvé se jako první český
jezdec účastní X Games. Nejlepší výsledek ze všech startů na X Games dosahuje v roce 2010
na Asia X Games v Shainghai, kde končí v pořadí jako šestý nejlepší jezdec světa. V roce
2011 poprvé také odjíždí celou sérii závodů Dew Tour. V roce 2014 ukončuje profesionální
kariéru sportovce (Valenta, 2018). V roce 2015 zakládá Czech Freestyle BMX Association, o
které jsem se zmínil již v kapitole 2.1.5. Od roku 2018 je také členem výkonné komise
Českého svazu cyklistiky, kde zastupuje právě Freestyle BMX.
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2.2 Olympijské hry
Historie prvních známých olympijských her začíná již v roce 776 př. n. l. ve
starověkém Řecku. Dle Procházky (1980) se v průběhu konání olympijských her dodržovalo
pravidlo míru. V té době se olympijské sporty dělily na tři druhy závodu. První z nich byl
závod Gymnický, ve kterém se porovnávaly fyzické síly a odvaha, do závodu patřily
sportovní disciplíny jako běh, skok do dálky, hod oštěpem, diskem nebo zápas. Druhý závod
nesl název Hippický, soutěžilo se s vozy taženými koňmi. Poslední závod byl pojmenován
jako Múzický, soutěžilo se v oblasti zpěvu, tance, skládání veršů a řečnictví. Vítěz
olympijských her byl odměněn korunou vyrobenou z vavřínů a samozřejmě se těšil velké
slávě. V rámci starořeckých olympijských her proslul nejvíce běžec Leonidas z ostrova
Rhodos a vítěz v zápase Milton z Krotonu. Přes tisíc let se pořádaly olympijské hry každé
čtyři roky, než je nechal římský císař zakázat (Fassati, 1982).
V současnosti představují olympijské hry nejvýznamnější sportovní svátek přátelství a
míru, bývá označován také jako festival kultury. Olympijské hry doprovází velký mediální
zájem celého světa, patří mezi divácky nejsledovanější události ve světě. Samotná účast je
brána pro mnohé jako významná pocta a uznání ve sportovním prostředí. OH není jen
sportovním porovnání výkonů, dochází zde k propojení s duchovním obsahem (olympijskými
ideály), výchovy s kulturou. Na OH dochází k demokracii mezinárodní politiky, eliminuje se
rasová a sociální nesnášenlivost, OH podněcuje k tvořivosti a umění (Dovalil, Kolář, 2004).

2.2.1 Vznik moderních olympijských her
Německý reformátor Johann Bernhard Basedow, následně pak Johann Christophere
Friedrich Gutsmuthsen vystoupili s myšlenkou znovuobnovení olympijských her již v roce
1760. Hlavním iniciátorem obnovení OH se však stal francouzský šlechtic Pierre de Frédy de
Coubertin, pozdější autor olympijských symbolů, ceremoniálu a olympijské myšlenky míru a
přátelství mezi národy. Obnovil jednání o vzniku novodobých olympijských her, svolal první
olympijský kongres v Paříži. Vše vyvrcholilo dne 23. června 1894, kdy v rámci svolaného
kongresu vznikl Mezinárodní olympijský výbor (dále již jen MOV). Kongres zároveň
stanovil, že ještě téhož roku se uskuteční první olympijské hry v Athénách. Prvním předsedou
byl zvolen řecký spisovatel Demetrius Vikelas, tajemníkem byl ustanoven Pierre de
Coubertin jako svolavatel kongresu. Prvním Coubertinovým krokem bylo vybrání členů
MOV, mezi nimiž se objevil i český zástupce PhDr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský
(Procházka, 1980).
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Kongres dále také schválil čtyřletý cyklus opakování olympijských her, mezinárodní
charakter události, změnu pořádajícího města, účast sportovců bez ohledu na rasu či barvu
pleti, náboženství či politického vyznání, převzetí a znovuobnovení názvu, obnovení
myšlenky míru (ekecheirie) a výchovu zaměřenou na tělesnou i duševní krásu (kalokagathie).
Místo prvních moderních OH přiřkl s přihlédnutím na historii řeckému hlavnímu městu,
Athénám (Kössl a kol., 2008). Dále přišla v rámci kongresu na řadu debata o výběru
sportovního programu. Možnost startovat na prvních novodobých OH dostala atletika (lehká i
těžká atletika, například zápas a vzpírání), vodní sporty (plavání, jachtink, veslování), stále
oblíbené rytířské sporty (šerm, střelectví), gymnastika a cyklistika. Nakonec zde debutoval
také tenis (Kolář, Dovalil, 2009).
V květnu roku 1921 přišli zástupci Švýcarska, Francie a Kanady na zasedání MOV
s návrhem založit zimní olympijské hry. Teprve však na zasedání v Praze roku 1925 schválil
MOV uspořádání prvních zimních olympijských her. V rámci pražského kongresu se také
schválil cyklus zimních her, který byl stejný jako u letních her, až do roku 1992 se zimní a
letní olympijské hry pořádaly téhož roku. Kongres také dodatečně uznal týden zimních sportů
uspořádaný v roce 1924 ve francouzském Chamonix pod záštitou MOV jako první zimní OH
(Procházka, 1982).

2.2.2 Olympijská charta
Olympijská charta (Mezinárodní olympijský výbor, 2011, s. 7) je kodifikací
základních principů olympismu, pravidel a prováděcích ustanovení, schválených MOV. Řídí
organizaci, činnost a fungování olympijského hnutí a stanoví podmínky pro konání
olympijských her. Olympijská charta slouží v zásadě třem hlavním účelům:
a)

Olympijská charta jakožto základní dokument ústavního charakteru stanoví a
připomíná základní principy a podstatné hodnoty olympismu.

b)

Olympijská charta dále slouží jako stanovy MOV.

c)

Kromě toho olympijská charta definuje hlavní vzájemná práva a povinnosti tří
hlavních složek olympijského hnutí, jmenovitě Mezinárodního olympijského výboru,
mezinárodních federací a národních olympijských výborů, dále pak organizačních
výborů olympijských her, přičemž všechny tyto složky jsou povinny tuto chartu
dodržovat.
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Základní koncept znění olympijské charty vypracoval již Pierre de Coubertin v roce
1884. Současné ustálené znění charty bylo dokončeno až v 20. letech 20. století (Kössl,
Kroutil, 1982).

2.2.3 Olympijské hnutí
Olympijské hnutí pod vedením MOV, nejvyššího orgánu OH, sdružuje organizace,
sportovce a další osoby řídící se olympijskou chartou (Mezinárodní olympijský výbor, 2011).
Dle Koláře a Dovalila (2004) je olympijské hnutí podle charty mezinárodní společenské hnutí
podporující rozvoj sportu a mezinárodní spolupráci, reprezentuje organizovanou, všeobecnou
a trvalou činnost všech jednotlivců a uskupení inspirovaných hodnotami olympismu.
Hlavním cílem olympijského hnutí je příspěvek k vytvoření míru a lepšího světa výchovou
mládeže prostřednictvím sportu.
Dle znění olympijské charty (Mezinárodní olympijský výbor, 2011) jsou třemi
hlavními složkami olympijského hnutí Mezinárodní olympijský výbor (MOV), mezinárodní
sportovní federace (MF) a národní olympijské výbory (NOV).
Historie vzniku olympijského hnutí sahá do meziválečného období 20. století. V roce
1975 bylo uznáno 132 NOV, do roku 1986 se počet zvýšil na 164 NOV a v současné době je
uveden počet přes 200 NOV (Dovalil, Kolář, 2004).

2.2.4 Olympijské tradice
Olympijské hry si v průběhu let vytvořily své olympijské tradice, které se vyznačují
souborem znaků, opakujících se jevů a rituálů. Tento soubor olympijských tradic je
zaznamenán v olympijské chartě, kde je také uvedena přesná podoba a způsoby používání
v rámci OH (Mezinárodní olympijský výbor, 2011).
Olympijský symbol
Olympijský symbol je tvořen z pěti navzájem propojených kruhů o stejném rozměru,
bývá také označován jako olympijské kruhy. Olympijský symbol představuje spojení všech
pěti kontinentů, každý kontinent má svoji barvu. Jsou zde zastoupeny barvy modrá, černá a
červená, které tvoří horní část symbolu, spodní část má zastoupení ve žluté a zelené barvě
(Mezinárodní olympijský výbor, 2011).
Olympijská vlajka
Olympijská vlajka je složena z olympijského symbolu, který je umístěn na bílém
podkladu. Poprvé na OH zavlála vlajka v roce 1920, přijata a schválena byla však již o šest
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let dříve, kde ji Coubertin poprvé představil a následně u kongresu prosadil jako
reprezentativní prvek OH (Mezinárodní olympijský výbor, 2011).
Olympijské heslo
Heslo „Citius, Altius, Fortius“ (v překladu „Rychleji, výše, silněji“) vyjadřuje cíl a
myšlenku olympijského hnutí, ukazuje také na neustálý pokrok. Tyto tři slova jsou vyryta na
pohár, ve kterém v průběhu OH hoří olympijský oheň. Autorem hesla je francouzský
pedagog a sportovní funkcionář R. P. Didon (Mezinárodní olympijský výbor, 2011).
Olympijské emblémy
Jedná se o integrovaný vzor spojující olympijské kruhy s jiným význačným prvkem.
Význačným prvkem mohou být státní vlajky nebo jiné symboly. Pod tímto pojmem však lze
najít také olympijského maskota, který je pro pořádající zemi národní tradicí. Každé OH mají
svůj vlastní a prestižní olympijský emblém (Dovalil, 2009).
Olympijská hymna
Autorem hudby pro olympijskou hymnu se stal Řek Spiros Samara, text složil taktéž
Řek Kostis Palamas. Hymna se hraje od počátku novodobé historie OH, uznána jako oficiální
olympijská hymna byla však až roku 1958 (Juilliart, 2012).
Olympijský oheň, olympijská pochodeň a olympijská štafeta
Olympijský oheň je druhou nejznámější tradicí v rámci OH. Posvátný plamen
připomíná starověké OH, během nichž hořel po celou dobu na hoře Olymp přímo u oltáře
Dia. Byla to tradice, kterou uctívali Athéňané bohy. V novodobé verzi je plamen přenášen
z Olympu až do hostující země pomocí tisíce pochodní, které nesou osoby spjaté s OH.
Plamen oznamuje díky své cestě, že se olympijské hry blíží. Zároveň vysílá zprávu o míru a
přátelství všech, se kterými se potká. V moderních dějinách OH byl plamen zažehnut poprvé
v Amsterodamu roku 1928. Teprve v roce 1936 započala tradice štafetového běhu s pochodní
obsahující posvátný plamen z hory Olymp (Juilliart, 2012).

2.2.5 Mezinárodní olympijský výbor (MOV / IOC)
MOV je nezisková mezinárodní nevládní organizace, která pořádá OH. Oficiální
vznik MOVu je evidován v historických záznamech dne 23. června 1894, uvádí se tak
v souvislosti s uspořádanou konferencí o znovuobnovení OH iniciovanou Pierrem de
Coubertenem. Konference proběhla v zastoupení hlavních sportovních velmocí Francie,
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Velké Británie a Spojených států amerických s doplněním desítek dalších zemí. Po
konferenci v roce 1894 sestavil Coubertin sekretariát MOVu z 15 osob. Předsedou MOVu se
stal Řek Demetrius Vikelas v souvislosti s prvním plánovaným uspořádáním OH v roce 1896,
které se uskutečnilo v řeckých Aténách. Po prvních OH v roce 1896 Coubertin ustanovil
pravidelný cyklus pořádání OH, díky němuž se konaly další OH v roce 1900 v Paříži. Od té
doby byl dodržován pravidelný cyklus, který byl narušen pouze dvakrát z důvodů dvou
světových válek. Organizaci tvoří dobrovolníci, kteří reprezentují práci IOC po celém světě, a
administrativní část sídlící v Lausanne (Švýcarsko). MOV a 205 národních olympijských
výborů dohromady představuje olympijské hnutí, které má za úkol budovat mír a starat se o
sportovní výchovu mládeže. MOV dále vybírá hostující země OH, koordinuje ve své režii
OH, společně s národními olympijskými výbory spolupracuje s organizacemi a jejich členy
šířící sport ve společnosti, jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru. Hlavním cílem MOVu
je šíření olympijských hodnot, mezi které patří respektování lidské ojedinělosti, úcty a
přátelství (Chappelet, Kübler-Mabbot, 2008).
MOV je z hlediska práva právnickou osobou s časově neomezenou působností, taktéž
je uznán Švýcarskou federální radou. Členové MOVu jsou fyzické osoby, kteří jsou vybráni
nebo zvoleni. Bývají to často bývalí sportovci, předsedové nebo nejvyšší představitelé
mezinárodních sportovních federací a národních olympijských výborů. Celkový počet členů
je limitován číslem 115 (Dovalil, Kolář, 2004).
Výkonný orgán MOVu se jmenuje výkonný výbor, vznikl již v roce 1921. Za hlavní
úkol si stanovil kontrolu správy záležitostí MOVu a dodržování olympijské charty. Může
navrhovat korekce olympijské charty, skládá se z 15 členů (předseda, 4 místopředsedové a 10
členů). Za celou dobu fungování MOVu se na pozici předsedy vystřídalo pouze 9 členů.
Posledním a současným předsedou byl zvolen Němec Thomas Bach v roce 2013. O
poskytování podnětů a poradenství se starají komise, jichž má MOV v současné době 22. Pro
každé OH je speciálně vytvořena hodnotící komise a koordinační komise. V komisi mohou
předsedat pouze členové MOVu (Mezinárodní olympijský výbor, 2011).

2.2.6 Osobnosti OH
Pierre de Frédy de Coubertin (1. 1. 1863 - 2. 10. 1937)
Coubertin se narodil ve francouzské aristokratické rodině v Paříži. Po dokončení
jezuitského vzdělaní v Paříži se pustil do vytvoření reformy francouzského vzdělávání dle
vzoru anglické privilegované třídy, zaměřil se hlavně na reformu tělesné výchovy. Věřil, že
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většina problémů vzniká nedosažením dostatečné fyzické kondice a špatným mentálním
vývojem mládeže. Za vzor si určil britskou nejvyšší úroveň amatérské atletiky, ve které dle
jeho slov viděl prvky vlastenectví a důsledek anglických úspěchů. První z mnoha cest podnikl
do Anglie v roce 1883, pozoroval vývoj anglického sportu a snažil se z něho převzít prvky
pro francouzské vzdělání. Snažil se stále posouvat své vzdělání a stát se tak odborníkem
v oblasti tělesné výchovy. Zaměřil se dle anglického vzoru na amatérskou úroveň
francouzské atletiky. Coubertin uspořádal a spolufinancoval kongres tělesné výchovy
v červnu roku 1889. Kromě běžných projevů a obchodních jednání se v rámci kongresu
odehrály ceremonie a řada sportovních utkání. Po uspořádání kongresu se rozhodl navštívit
Kanadu a Spojené státy americké jako vyslanec francouzské vlády s cílem rozšířit své
vzdělání a dodat mu mezinárodní rozměr. Při návratu z cest se zastavil v Anglii, kde navštívil
nultý ročník závodů uspořádaný v mezinárodním duchu, což ho opět přimělo k přemýšlení o
znovuobnovení OH.
Coubertin poprvé přednesl myšlenku o znovuobnovení OH na francouzském
jubilejním setkání organizace atletických klubů, jeho nápad však přijali ostatní s nevalným
nadšením a nepřikládali mu důležitost. V roce 1893 opět navštívil USA se záměrem navštívit
mezinárodní kongres vysokoškolského vzdělávání. Cestu také využil jako možnost setkat se
s atletickými kluby v USA, také navštívil americké univerzity, kde hledal spojence
sympatizující s jeho nápadem o znovuobnovení OH. Setkal se díky tomu s Williamem
Sloanem, který se stal v budoucím vyjednávání jeho důvěrný spojenec, později také jeden z
prvních členů MOVu. Coubertin se rozhodl uspořádat mezinárodní amatérský kongres
v Sorboně v roce 1894, na něhož pozval zástupce organizací z USA a Evropy, aby údajně
diskutovali o problému amatérství ve sportu. V té době se užívalo označení amatérského
sportu z důvodu rozlišení profesionálního dělnického sportu od amatérského. Na konci
kongresu si vzal Coubertin hlavní slovo a započal diskuzi s nic netušícími hosty o
znovuobnovení OH na podporu vlastenectví, míru, budování duševní a fyzické kondice. Před
koncem kongresu přiměl zúčastněné hlasovat o vzniku olympijských amatérských her.
Odsouhlasil také vznik MOVu, prezidenta MOVu Dimetriuse Vikelase a jeho tajemníka. Na
závěrečném zasedání kongresu Coubertin oznámil ostatním, že není potřeba čekat až do
plánových her v roce 1900. Navrhl, že první OH se budou konat již v roce 1896 v Řecku.
Jeho návrh byl přijat s nadšením, a tak se začaly formovat první moderní OH.
Počátky moderních OH měly krkolomný vývoj. Pod vedením Coubertina proběhl
první ročník úspěšně, Řecko si však po prvních OH nárokovalo privilegium pořádání OH
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pouze na jejich území. Coubertin měl s OH jiné úmysly, proto se druhé OH přesunuly do
Paříže v roce 1900. Nešťastnou náhodou se však v té době současně odehrával pařížský
veletrh, který zastínil celé konání OH. Stejně se tomu odehrálo v dalším průběhu OH
konaném v roce 1904 v St. Louis, kterých se nezúčastnil ani samotný Coubertin. Řekové si
stále nárokovali privilegium, rozhodli se pro uspořádání svých vlastních neoficiálních OH
v roce 1906, které měly doposud největší úspěch. Tyto neoficiální OH však pravděpodobně
zachránily Couberténovo doposud neúspěšné olympijské hnutí. V roce 1908 se pořádaly OH
v Londýně již ve spojení s mezinárodním veletrhem. Teprve v roce 1912 ve Stockholmu se
poprvé pořádaly OH pouze jako samotné OH bez jakéhokoliv dalšího spojení, zúčastnilo se
jich poprvé všech 5 kontinentů světa. OH se postupně začaly respektovat v mezinárodním
měřítku, staly se také hlavní sportovní světovou událostí. S tímto vývojem postupně slábl vliv
Coubertina, který ztratil svojí pozici v MOVu a byl donucen ustoupit do ústraní.
Předsednictví převzalo neutrální Švýcarsko až do konce první světové války.
V roce 1918 se díky rodinné tragédii, která ho zastihla v průběhu první světové války,
přestěhoval do Lausanne, kde založil oficiální ředitelství MOVu. V roce 1924 chtěl uznání
pro Francii jako zakladatelskou zemi OH a jeho rodnou zemi. V té době však byly brány OH
jako celosvětové, staly se majetkem a dědictvím všech lidí na světě. Coubertin byl ponechán
ve funkci předsedy až do jeho smrti. Posledních OH, kterých se mohl Coubertin zúčastnit,
byly OH v nacistickém Berlíně, kde byla puštěna pouze nahrávka s Couberténovým hlasem.
Sám však na tyto OH nebyl ani pozván (Kebric, 2013).
Jiří Stanislav Guth-Jarkovský (24. 1. 1861 - 8. 1. 1943)
V roce 1984 patřil mezi první zakládající členy MOVu, zároveň patřil mezi jednoho
z nejdéle působících členů ve funkci, jeho členství ukončila až smrt v roce 1943. Velmi
důvěrně se znal také se zakladatelem moderních OH Pierrem de Coubertenem, v období
Rakouska-Uherska se mu podařilo udržet členství v MOVu. Po první světové válce v letech
1919-1922 se stal generálním tajemníkem MOVu, podílel se na vytváření olympijské charty.
Od roku 1921 do roku 1925 byl členem první exekutivy MOVu. Spolupodílel se na pořádání
VIII. olympijského kongresu a 24. zasedání MOVu v Praze. Až do roku 1936 se zúčastnil
všech OH (s výjimkou roku 1932), zúčastnil se také všech zasedání MOVu, nerad cestoval
v zimě (nenavštívil žádné zimní OH).
Guth byl prvně učitelem na střední škole, vystudoval filozofickou fakultu na
Univerzitě Karlově, stal se prvním promovaným doktorem filosofie na české univerzitě.
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Přesto že nebyl aktivním sportovcem, stal se členem Sokola a o tělovýchovu se zajímal
z pedagogického hlediska. V létě roku 1891 využil stipendia a vyrazil na cestu do Paříže, kde
se seznámil s Pierrem de Coubertenem. V roce 1896 byl mimo jiné jmenován středoškolským
učitelem, až do roku 1918 aktivně učil na gymnáziu.
Po založení novodobých OH usiloval o založení Českého olympijského výboru,
seznámil se sportovními nadšenci, oporou mu byli především Václav Rudl a Josef RösslerOřovský. V květnu 1897 místo vzniku ČOV vznikla Česká atletická amatérská unie, která se
označovala jako všesportovní ústředí. Guth se stal jejím předsedou, rok poté ho vystřídal
Ořovský. 18. května 1897 založili společně Český olympijský výbor, který kromě 1. a 2.
světové války funguje dodnes. Do roku 1929 byl předsedou ČOVu, našel také zalíbení
v turistice a působil také jako předseda Klubu českých turistů.
Coby autor knih o společenském chování byl povolán na Pražský hrad do kanceláře
prezidenta jako ceremoniář. Byl ideovým tvůrcem státního vyznamenání Řádu Bílého lva.
V roce 1920 připojil ke svému jménu doménu Stanislav Jarkovský, byl plodným autorem
románů, povídek a cestopisů (Kolář, 2011).

2.2.7 Letní olympijské hry (LOH)
O přesném datu a historickém kontextu, ze kterého vzešlo znovuobnovení
novodobých OH, jsem se již zmínil v kapitole 2.2.1. V této kapitole se budu krátce věnovat
hostujícím zemím, poté zde zmíním informace o nadcházejících OH v Tokiu 2020.
Rozmístění hostujících zemí (měst) pro OH není rovnoměrné. Pět olympijských kruhů
reprezentuje pět kontinentů, kde by se OH měly střídavě pořádat. MOV však tuto symboliku
nerespektuje. První OH, které se konaly v Jižní Americe, byly uspořádány teprve v roce 2016
v Riu de Janeiru. V Africe se však žádné OH dodnes nekonaly, žádné město Afriky není
zatím ani na kandidátské listině. Dalším problémem, který se v průběhu vývoje OH objevil,
je gigantismus celé události. OH mají velký ekonomický dopad pro hostující země,
narůstající velikost sportovních programů nutí MOV k mnoha složitým rozhodnutím (Sage,
2010).
Jako ochranný prvek OH vznikla na 127. zasedání MOVu v Monaku 8. a 9. prosince
2014 Olympijská agenda 2020. Olympijská agenda 2020 je dokument, který se skládá z 40
drobných doporučení udávajících představu o budoucím fungování OH. Agenda ukazuje
budoucí směřování OH, chrání jedinečnost OH, posiluje jedinečnost a význam olympijských
hodnot ve společnosti. Těchto 20+20 doporučení sepsaných pod olympijskou agendou 2020
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má za hlavní cíl udržitelnost OH do budoucích let (International Olympic Committee, 2015).
Například bod 11. (podpoření rovnoprávnosti pohlaví) se stal hlavním tématem
nadcházejících LOH v Tokiu 2020., kde bude startovat rovnocenný počet žen a mužů.
2.2.7.1 LOH Tokio 2020
Následující 32. letní olympijské hry se odehrají v japonském hlavním městě Tokiu
v roce 2020. Organizátoři OH v Tokiu chtějí přinést pozitivní reformu postavenou na třech
hlavních pilířích: dosažení osobních sportovních úspěchů, jednotu v rozmanitosti a předání
dědictví budoucím generacím.
Organizátoři slibují účastníkům bezchybné provedení OH, možnost dosažení jejich
životního výkonu a naplnění jejich osobních cílů. Tvrdí, že k vývoji závodního prostředí
využili nejmodernější technologie, které budou k dispozici po celou dobu konání OH. Jako
hostitelé OH chtějí potvrdit svoji pohostinnost a přivítat návštěvníky z celého světa
s otevřenou náručí.
Respektování rozdílných ras, barvi pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka,
náboženství, politických nebo jiných názorů, národních či sociálních rozdílů, rozdílného
vlastnictví, různé úrovně schopností umožní zachovat mír, podpoří rozvoj a jednotu
společnosti. OH v Tokiu 2020 budou podporovat otevřené sportovní prostředí a tzv. jednotu
v rozmanitosti, která by měla panovat mezi občany všech států světa.
LOH se již v Tokiu jednou konaly, bylo to v roce 1964. V té době OH transformovaly
japonskou ekonomiku a ukázaly Japonsko jako vyspělý stát celému světu. OH v roce 2020
mají být vyspělé ekonomice nápomocné a mají zanechat pozitivní změny, které obohatí
japonské dědictví pro budoucí generace. Organizátoři slibují začlenění změn zanesených
v olympijské agendě 2020 („Games Vision,“ 2018).
Freestyle BMX Park byl zařazen na listinu sportovních disciplín, které se nově objeví
na LOH v Tokiu v roce 2020. Společně s basebalem/softbalem, skateboardingem, karatem,
sportovním lezením a surfováním si zde odbyde svoji premiéru („Sports,“ 2018).

2.2.8 Olympijské hry mládeže (The Youth Olympic Games - YOG)
Projekt Olympijských her mládeže měl vymyšlený jeho autor Jacques Rogge dlouhou
dobu. K realizaci projektu došlo však až později, prvním impulsem bylo jeho zvolení
prezidentem evropského olympijského výboru v roce 1989. V té době byla Evropa rozdělena
berlínskou zdí na dvě části, a tak přemýšlel, jak překonat tuto zeď a propojit tím mládež na
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obou stranách zdi. Vymyslel a zrealizoval akci s názvem Evropský olympijský festival
mládeže konaný v Bruselu roku 1991 (Shokoohi, 2010). Dva roky poté uspořádal zimní verzi
v Aostě (Itálie), festival měl dvou roční periodu. Poté se stal Rogge prezidentem
Mezinárodního olympijského výboru. Během 119. zasedání Mezinárodního olympijského
výboru v Guatemala City v roce 2007 se rozhodl představit novou sportovní událost pro
mládež (Olympijské hry mládeže) všem 205 národním olympijským výborům. První YOG se
odehrály 14. - 26. srpna 2010 s 3500 sportovci v rozmezí věku 14 až 18 let v Singapuru.
Sportovní program obsahoval všech 26 sportů londýnských OH, avšak s limitovaným počtem
disciplín. První zimní olympijské hry mládeže se konaly v Innsbrucku v lednu 2012. Od té
doby se dodržuje pravidelná perioda rozmezí dvou let (Brownell, Parry, Latour, Rogge,
2012).
2.2.8.1 YOG Buenos Aires 2018
Olympijské hry mládeže v Buenos Aires v roce 2018 budou již třetím vydáním letních
YOG. YOG podporují rozvoj sportovců a společnosti prostřednictvím olympijských hodnot,
které oslovují interaktivně mládež po celém světě.

Vytváří také dědictví, které bývá

v horizontu následujících let prospěšné pro veřejnost. Dosah YOG se projevuje ve sportu,
v kultuře, ale i ve vzdělání mládeže. Organizátoři YOG označují samotné hry jako
katalyzátor městského a sociálního rozvoje Buenos Aires. Celé hry se budou odehrávat v jižní
části města, kde byla vybudována také olympijská vesnice a většina sportovišť. Organizátoři
připravili čtyři nezávislá místa ve městě, kde se YOG budou odehrávat. Každé z nich bude
spojeno s dalšími kulturními a společenskými aktivitami určenými pro trenéry, sportovce,
mládež, rodiny a místní obyvatele („Buenos Aires 2018,“ 2017).
Svoji premiéru si zde odbyde také Freestyle BMX Park, konkrétně se zde bude
soutěžit v kompletně nově vymyšleném formátu závodů, který se nerealizoval doposud na
žádných závodech. Buenos Aires představí Freestyle BMX Park jako závod smíšených
dvojic. Do závodu nastoupí 8 nejlepších dívek a 8 nejlepších chlapců startujících pod stejnou
nebo rozdílnou národní federací („Cycling,“ 2017).

2.3 Kandidatura sportů do programu OH
Na prvních novodobých OH v roce 1896 se soutěžilo pouze v 9 různých sportech,
v porovnání se současnými OH, které se budou konat v roce 2020, lze pozorovat trend
navyšování počtu sportů startujících pod olympijskými kruhy. V Tokiu se bude soutěžit ve 33
různých sportech. Dosvědčuje tomu i fakt, že od 50. letech 20. století nebyl vyřazen žádný
33

významný sport. V průběhu let bylo zařazeno několik sportů, které však byly následně opět
vyřazeny. Lze uvést závody ve šplhu na laně v roce 1896, které byly zařazeny do OH až do
roku 1932, závod s motorovými čluny v roce 1908, golf v rozmezí let 1900-1904 a ragby
zařazené v letech 1900, 1904, 1920, 1924 a 1928. Mnohé sporty byly vyřazeny z důvodu
malé divácké popularity, jako například kriket v roce 1900, kdy sledoval závod pouze jeden
platící divák (Gifford, 2004).
Na OH se také od roku 1912 setkáváme s tzv. ukázkovými sporty. Ukázkové sporty
jsou pozvané sporty, které se uchází o další oficiální start a tradiční zařazení mezi sporty na
OH. Na základě jejich prezentace se rozhodne, zda bude daný sport zařazen do dalších OH.
Díky této prezentaci mohou získat větší diváckou podporu. Některé disciplíny jsou zařazeny
jako tradiční sporty hostující země OH. Jako příklad lze uvést americký fotbal, který se
objevil v programu OH v roce 1932 v Los Angeles a korfbal, který byl zařazen do OH
v letech 1920 a 1928 (Gifford, 2004).
O kandidaturu na LOH se může ucházet každý sport, při jehož provozování není
využit motorový pohon, tím jsou vyloučeny všechny motorové sporty (König, Königová,
1980).
Dle Kössla a Kroutila (1982) musí sporty ucházející se o účast na OH pořádat trvale
národní mistrovství či pohárové soutěže pod hlavičkou příslušných národních sportovních
svazů. Dále musí pořádat mistrovství světa či oblastní mistrovství s mezinárodní účastí.
Sporty ucházející se o zařazení do programu OH také musí mít vlastní mezinárodní sportovní
federaci, jež je uznána MOVem. O zařazení či vyřazení sportů na OH rozhoduje MOV na
návrh výkonného výboru. Finální schválení probíhá na plenárním zasedání MOVu
(Mezinárodní olympijský výbor, 2011).
V červenci roku 2017 přijal MOV pružnější pravidla pro přijetí nových sportů do
programu OH. Tyto změny přinesly naději mnoha sportům, které byly na čekací listině (např.
karate, squash a kolečkové/kolové sporty). Nový systém se skládá z 25 stabilních sportů
doplněný o tři tzv. plovoucí sporty. Stabilní sport lze vyloučit pouze v případě závažného
problému, jako je například opakovaný drogový skandál sportovců, korupce nebo masivní
pokles popularity sportu. Tento systém začne platit od roku 2020. Nově nastavený systém
není dobrou zprávou pro stávající sporty, jelikož po každých OH projdou revizí. O přijetí či
vyloučení sportu se bude hlasovat, každý jednotlivý hlas bude započítán a z výsledků vzejde
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výsledek většiny. Současný systém přijímá či zamítá změny při udělení 2/3 hlasů (Thorpe,
Wheaton, 2011).

2.3.1 Hodnotící kritéria pro přijetí sportu/sportovní disciplíny do
programu OH
Kritéria pro přijetí nového sportu (sportovní disciplíny) do programu OH stanovuje
MOV, konkrétně olympijská programová komise. Komise dělí kritéria na osm hlavních
kategorií, dle kterých hodnotí, zda konkrétní sport/sportovní disciplína je způsobilá pro přijetí
do programu OH (Olympic Programme Commission).
Kategorie jsou následující:
A.  Historie a tradice sportu (zdrojem informací je MF)
Hodnotí informace spjaté s:
•   Historií sportu a informacemi o MF
o   Vznik a historický vývoj sportu.
o   Datum založení MF.
o   Datum první soutěže, která byla poprvé zorganizována pod vedením MF.
o   Data všech mezinárodních soutěží organizovaných poprvé pod vedením MF.
•   Účastí institutů MF na OH a na všesportovních událostech
o   MF: počet disciplín nebo sportů zahrnutých do olympijského programu.
o   Uznané MF a olympijské instituty: počet opakovaně zařazených disciplín nebo
vybraných sportů.
o   Multi-sportovní hry (světové hry, univerzitní hry, hry Commonwealthu,
kontinentální hry-všechny africké hry, asijské hry, panamerické hry a
středomořské hry).
•   Datem prvního mistrovství světa
o   Přesný rok prvního uspořádaného mistrovství světa každé disciplíny v mužské
a ženské kategorii.
o   Počet pořádaných mistrovství světa, které se konají doposud pro každou
disciplínu v mužské a ženské kategorii.
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B.  Všeobecné informace o sportu (zdrojem informací je MF)
Hodnotí informace spjaté s:
•   Výsledky mistrovství světa
o   Seznam zemí, které se umístily na prvních 16 místech po dobu posledních 4
šampionátů (nebo mistrovství světa, pokud MF nestanovila hodnocení jinak) u
každého sportu, zvlášť pro muže a ženy.
•   Počtem přidružených NF
o   Seznam přidružených NF k MF (pouze NF spolupracující s národními
olympijskými výbory jsou započítány).
•   Účastí NF na OH nebo účastí na světových kvalifikačních závodech
o   Rozpoznatelné MF: počet NF, které se zúčastnily posledního mistroství světa
nebo kvalifikačního procesu.
•   Účastí NF na mistrovství světa nebo účastí na kvalifikačních závodech
o   Celkový počet NF, které se zúčastnily kvalifikačních závodů mužů a žen za
poslední mistrovství světa. Je započítán celý kvalifikační systém (pouze u NF
spolupracujících s národními olympijskými výbory).
•   Účastí NF na juniorském mistrovství světa nebo na kvalifikačních závodech
o   Celkový počet NF, které se zúčastnily kvalifikačních závodů juniorského
mistroství světa můžu a žen (je započítán i proces kvalifikace již od první
regionální kvalifikace). Opět jsou započítány pouze NF spolupracující
s národními olympijskými výbory.
•   Účastí NF na kontinentálních mistrovství
o   Celkový počet NF, které se zúčastnily posledních kontinentálních mistrovství
s uvedením roku konání (je započítán i proces kvalifikace již od první
regionální kvalifikace). Opět jsou započítány pouze NF spolupracující
s národními olympijskými výbory.
•   Počtem přidružených NF organizujících národní mistrovství
o   Celkový počet NF, které uspořádaly národní mistrovství pro muže a ženy (jsou
započítány pouze NF, které spolupracují s národními olympijskými výbory).
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C.  Popularita sportu (zdrojem informací je MF nebo MOV)
Hodnotí se informace spjaté s:
•   Účastí nejlepších sportovců na programu OH a kvalifikačních událostech
o   Souvislost mezi účastí sportovců na OH a hodnocením ve světovém žebříčku
(podporující kroky federací na zajištění účasti nejlepších sportovců na OH).
•   Návštěvnickou účastí na OH
o   Procento prodaných lístků z maximálního počtu dostupných lístků na
posledních třech OH.
•   Návštěvnickou účastí na mistrovství světa
o   Účast diváků na mistrovství světa (nebo obdobné události) za poslední čtyři
ročníky u mužů i žen.
o   Počet prodaných lístků na posledních 4 mistrovstvích světa (nebo obdobných
událostech) u mužů i žen.
•   Mediálním zájmem o OH a o mistrovství světa
o   Počet přidělených akreditací pro média na OH.
o   Počet žádostí o akreditaci a počet udělených akreditací na posledním
mistroství světa.
•   Četností písemných zmínek
o   Množství tiskových zpráv (kvalitativně a kvantitativně shromážděných
externí organizací určenou MOVem) v průběhu posledních OH.
o   Počet publikovaných článků po posledním mistrovství světa (je požadována
metodika sběru dat).
•   Televizním pokrytím v průběhu OH a mistrovství světa
o   Televizní pokrytí v průběhu posledních OH (kvalitativně a kvantitativně
shromážděných externí organizací určenou MOVem).
o   Televizní pokrytí za poslední dvě mistrovství světa dodaných se soupisem
všech zemí a počtem sledovaných hodin (je požadována metodika sběru dat).
•   Novými médii
o   Rok založení oficiální internetové stránky MF.
o   Počet návštěv na internetových stránkách v předchozím roce, je-li k dispozici.
o   Internetové pokrytí během posledního mistrovství světa, je-li k dispozici.
o   Počet internetových stránek souvisejících se sportem.
o   Kroky podniknuté MF pro propagaci sportu prostřednictvím nových médií.
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o   Počet unikátních návštěv na webových stránkách OH a stránkách spojených
s konáním OH.
o   Průměrný denní počet návštěv oficiálních stránek MF během OH, je-li
k dispozici.
•   MF partnery a marketingovým plánem
o   Seznam hlavních partnerů a přehled finančního plnění za poslední čtyři roky.
o   Celkové příjmy

od

partnerů

a marketingu sportu

včetně licencí,

merchandisingu a sponzorství za poslední čtyři roky.
•   Prodejem televizních práv MF
o   Příjmy z prodeje televizních práv na mistrovství světa, které se konaly ve
stejném roku jako OH u mužů i žen.
o   Počet a seznam zemí, které zaplatily za televizní práva za vysílání mistrovství
světa, které proběhlo ve stejný rok jako OH, zvlášť u mužů a žen.
D.  Sportovní prostředí (zdrojem informací je MF nebo MOV)
Hodnotí se informace spojené s:
•  

Sportovním výborem
o   Existence mezinárodního sportovního výboru.
o   Definování volebního procesu pro výběr členů výboru.
o   Účast sportovního výboru v globálním rozhodování o MF.

•  

Genderovou rovností
o   Srovnání počtu účastnících se žen a mužů v zastoupených MF na juniorském
mistrovství světa, mistrovství světa a OH.
o   Porovnání počtu žen a mužů zastoupených v organizacích sportu.

•  

Prezentací sportu
o   Kroky podniknuté MF pro zajištění objektivních výsledků soutěží, včetně
výběru a hodnocení komisařů.
o   Kroky MF vytvořené za účelem představení sportu.

•  

Dopadem sportovního prostředí
o   Dopad na sportovní prostředí díky přítomnosti sportu na OH.
o   Politika MF: existence akčního plánu a sportovní vize samotného sportu
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E.  Zdraví sportovců (zdrojem informací je MF)
Hodnotí se informace spjaté s:
•  

Antidopingovou politikou
o   Počet testů provedených všemi schválenými agenturami pro testování dopingu
během posledních dvou let.
o   Počet zjištěných nežádoucích látek v těle sportovců.
o   Počet porušení antidopingových pravidel.
o   Počet porušení antidopingových pravidel, které byl následně sankciován.

F.  Rozvoj a směřování MF (zdrojem informací je MF)
Hodnotí se informace spjaté s:
•  

Finančním statusem MF
o   Celkové příjmy a výdaje MF za poslední 4 roky.
o   Procento příjmu plynoucích z MOVu.

•  

Strategickým plánem
o   Existence čtyřletého strategického plánu.
o   Připomínky MF ke strategickému plánování/shrnutí procesu plánování.

•  

Rozvojovým programem
o   Existence rozvojového programu zahrnující všech pět kontinentů světa.
o   Procentní podíl z celkového rozpočtu plynoucí do rozvoje sportu po dobu 8
let.
o   Finanční distribuční plán na podporu národních federací a kontinentálních
sdružení.

G.  Náklady (zdrojem informací je MF a MOV)
Tato kategorie zahrnuje informace o:
•  

Nákladech spojených s podporou nové tréninkové a závodní infrastruktury
o   Náklady vynaložené na novou tréninkovou a závodní infrastrukturu, včetně
pokrytí nákladů spojených s OH (přizpůsobení hostitelského města pro
podmínky konání OH).
o   Náklady spojené s úpravou sportovišť, které budou sloužit i pro jiné sporty.
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•  

Nákladech souvisejících s vybavením tréninkových a závodních míst
o   Všechna sportovní vybavení vyžadována v tréninkových a závodních
procesech během OH (sportovní specifické pomůcky, systém hodnocení,
přehledy, bodování).

•  

Nákladech souvisejících s individuálními technologickými požadavky pro daný
sport

•  

Bezpečnostních požadavcích daného sportu

•  

Nákladech spojených s televizním vysíláním (televizní produkcí)

H.  Obecné
MF by měly předkládat všechny informace o položkách, které nejsou zahrnuty ve
výše zmíněných kritériích a která jsou považována MF za důležitá pro rozvoj, propagaci
sportovního prostředí ve světě (Olympic Programme Commission).

40

3 CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE
3.1 Cíle a úkoly práce
Hlavním cílem této práce je analýza procesu přijetí Freestyle BMX do programu
letních olympijských her Tokio 2020 se zhodnocením, zda byl sport přijat na základě
stanovených kritérií či jiných skutečností. Dále si tato práce stanovuje za cíl dohledat
historické souvislosti spjaté s kandidaturou Freestyle BMX a zhodnotit podmínky (kritéria)
stanovené Mezinárodním olympijským výborem pro přijetí nových sportů do programu
olympijských her.
Hlavními stanovenými úkoly bylo studium dokumentů, které se týkaly následujících
tří témat:
•   Freestyle BMX
o   Identifikace cyklistické disciplíny Freestyle BMX
o   Historie Freestyle BMX
o   Organizace Freestyle BMX
o   Charakteristika Freestyle BMX Park
o   Charakteristika Freestyle BMX kola
o   Základní specifikace Freestyle BMX triků, systému a hodnocení závodů
o   Vybrané osobnosti v historickém kontextu Freestyle BMX
•   Olympijských her
o   Historie a vznik moderních OH
o   Specifikace olympijské charty
o   Identifikace olympijských symbolů
o   Popis MOV
o   Vybrané osobnosti v historickém kontextu OH
o   Charakteristika YOG
o   Charakteristiky YOG 2018
o   Nadcházející LOH 2020
o   Kandidatura sportů na OH
•   Kandidatuře sportů do programu OH
o   Hodnotící kritéria pro přijetí nových sportů do programu OH
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3.2 Metodika práce
Jedná se o teoretickou práci, která má deskriptivně-analytický charakter, proto je
hlavní metodou analýza, která je zaměřená na analýzu a studium dokumentů, literárních a
webových zdrojů. Následuje sumarizace zjištěných informací a jejich ucelené zpracování.
V práci byla také využita metoda polostrukturovaného rozhovoru pro sběr dat spojených
s organizacemi UCI a Czech Freestyle BMX association z.s..
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).
Ochrana (2009) definuje analýzu jako dekompozičně rozkladovou metodu, kterou
dále označuje jako myšlenkový postup, při kterém je daný celek rozložen na jednotlivé části.
Cílem tohoto procesu je vysvětlení problému detailním prozkoumáním jeho složek.
Výhodou při využití metody analýzy dokumentů je rozmanitost dokumentů při
získávání těžce dostupných informací. Dále lze také o získaných datech tvrdit, že nejsou
zkresleny chybami při uskutečňování jiných výzkumů (Hendl, 2008). Dokumenty použité pro
sestavení této práce se vyznačují velkou rozmanitostí. Byly použity knihy, vědecké články,
oficiální dokumenty MOVu, internetové stránky sportovních organizací a další užitečné
publikace.
Polostrukturovaný rozhovor
Metoda rozhovoru patří mezi metody kvalitativního výzkumu. Díky této metodě
získáváme subjektivně zbarvené informace v daný okamžik, jde nám především o interpretaci
reality. Rozhovor vede jedna osoba (tazatel), je důležité, aby se jednalo o odborníka v daném
oboru. Otázky by měly být jasné, otevřené a neutrální, správná otázka dává dotazovanému
(respondentovi)

možnost

odpověď

vlastními

slovy,

vyjádřit

myšlenku

či

pocit.

Nepředkládáme předem určené formulace odpovědí. Tazatelovi otázky musí být srozumitelné
a jasné, tazatel by neměl pokládat více otázek najednou (Miovský, 2006).
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Polostrukturovaný rozhovor má předem daný soubor témat a volně přidružených
otázek, u kterých je možné měnit pořadí, volbu slov či formulaci. Polostrukturovaný
rozhovor je flexibilnější a volnější než strukturovaný. Miovský (2006) udává, že se v rámci
užití polostrukturovaného rozhovoru můžeme setkat s problémy jako obtížnější analýza dat
nebo odchylování respondenta od pevné struktury rozhovoru.
Metoda rozhovoru bude využita k dalšímu sběru dat týkajících se organizací UCI a
Czech Freestyle BMX associaton z.s. v souvislosti s tématem zaměřeným na analýzu přijetí
Freestyle BMX do programu letních olympijských her. Rozhovory budou provedeny s Janem
Valentou (předseda Czech Freestyle BMX association z.s.) a Bartem de Jongem (konzultant
UCI pro Freestyle BMX).
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4 DESKRIPTIVNĚ – ANALYTICKÁ ČÁST
V této kapitole se budu věnovat analýze přijetí Freestyle BMX do programu OH.
Zaměřím se na popis kandidatury v historickém kontextu, dále zhodnotím proces přijetí
Freestyle BMX mezi olympijské sporty dle stanovených kritérií IOC. Splněná kritéria dále
rozvedu a zaměřím se na hlavní příčiny, proč byl Freestyle BMX úspěšně přijat do programu
OH.
Zastoupení sportů na OH se díky inovativnímu chování IOC postupem času mění.
Otázkou je, zda nemají nově přijaté sporty do programu OH jistou trvanlivost. Lze si také
položit otázku, jak dlouhá tato trvanlivost přijetí bude. OH se od znovuobnovení roku 1896
stále rozrůstají a s nimi i sportovní události a obchodní zájmy mimo ně. Jeden zdárný příklad
za všechny - televizní práva. Prodávají se do celého světa, jistou měrou značně ovlivňují
estetiku a program OH (Palmer, J. Larson, 2014).
Zdá se být logické, že MOV a další organizace zodpovědné za organizování OH
mohou svobodně měnit olympijský sportovní program v souladu s estetickým konceptem
olympijských ideálů. Nicméně nově přijaté sporty často souvisí s osobními vztahy, politikou,
celosvětovou popularitou nebo financováním více než s olympijskými ideály. Volba přijetí
nového sportu nebo vyřazení stávajícího sportu z programu OH nemůže být náhodná, musí
mít pravidla taková, aby byla dodržena soudržnost celého olympijského hnutí. Rovněž
sentimentální názory o některých sportech, které jsou zastoupeny na OH již řadu let, mohou
způsobit špatný náhled na estetiku OH. Důvody přijetí či vyloučení sportu musí být dobře
odůvodněné, citlivě interpretované v rámci olympijského hnutí. Měla by zde panovat jistá
jednota. Je nutné zvážit sportovní, uměleckou a výchovnou hodnotu daného sportu. Bez
dostatečného zdůvodnění nebudou sporty dosahovat olympijské povahy a hodnot, taktéž toto
jednání pošpiní dobré jméno OH (Palmer, J. Larson, 2014).

4.1 Popis kandidatury Freestyle BMX do programu OH
Cesta kandidatury Freestyle BMX na OH započala již v roce 2015, kdy se poprvé
UCI zalíbil koncept multi sportovního závodu s názvem FISE. Téhož roku byl Freestyle
BMX Park přidán mezi cyklistické disciplíny UCI a byl oficiálně integrován do UCI. Přijetí
do skupiny cyklistických disciplín zaštítěných pod hlavičkou UCI bylo komentováno
prezidentem UCI Brianem Cooksonem jako výborná zpráva pro cyklistiku, národní federace
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a příznivce této disciplíny. Slibuje, že se brzy dostane této disciplíně světové uznání („The
UCI Integrates,“ 2015).
Na základě této spolupráce se rozhodlo o vytvoření prvního oficiálního světového
poháru ve Freestyle BMX Park (UCI Freestyle BMX Park World Cup), který se uskutečnil
v rámci třech závodů FISE World Series. Tento první krok byl odrazový můstek pro
uskutečnění druhého ročníku světového poháru ve Freestyle BMX Park v roce 2017, který
měl již čtyři zastávky. Následně se v listopadu roku 2017 odehrálo první oficiální mistrovství
světa (společně s juniorským mistrovstvím světa) ve Freestyle BMX Park („The UCI
Integrates,“ 2015).
Na začátku června roku 2017 zasedala výkonná rada MOVu, která měla rozhodnout o
dalších přidaných sportech (sportovních disciplínách) do programu LOH Tokio 2020.
Projednávání sportovního programu bylo zahájeno v sídle MOVu v Lausanne. Na zasedání
výkonné rady pro přijetí nových sportů na LOH 2020 byly navrhnuty následující sporty:
basketbal (3x3), Freestyle BMX Park, potápění a kontroverzní parkour jako součást
gymnastiky. Další mezinárodní federace navrhovaly v rámci svých zastoupených sportů
smíšené týmy, které by podpořily plánovanou genderovou rovnost. Objevily se tak návrhy
například na začlenění smíšeného plavání. Jiné světové řídící organizace navrhovaly odstranit
některé stávající disciplíny, aby uvolnily místo pro nové dámské disciplíny. Cyklistika v čele
s UCI doufala hlavně v začlenění pánské a dámské cyklistické disciplíny Madison. Všechny
tyto podněty musela výkonná rada MOVu posoudit a vyhodnotit (Butler, 2017a).
8. června 2017 předesílá Nick Butler (2017b) ve svém článku přijetí Freestyle BMX
Park společně s basketbalem (3x3) do programu LOH 2020. UCI sice upřednostňovala
přidání dvou nových disciplín dráhové cyklistiky, ale dle zdroje z MOVu bylo ještě téhož dne
ráno na schůzce domluveno přidání pánské i dámské kategorie cyklistické disciplíny
Freestyle BMX Park. Změny se měly odsouhlasit s okamžitou platností, aby se zabránilo
změnám či tlaku opozice ve výkonném výboru MOVu. Nakonec byla přidána také disciplína
Madison. Celkový počet startujících sportovců v rámci cyklistiky však zůstal nezměněn.
9. června 2017 se zpráva o přijetí cyklistické disciplíny Freestyle BMX do programu
LOH 2020 již oficiálně potvrdila a šířila se volně internetem. Pearson (2017) tvrdí, že MOV
se snaží díky tomuto kroku udělat OH mladšími a nadchnout tak mládež pro sport.
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4.2 Analýza stanovených kritérií pro přijetí nového sportu do
programu OH
V této kapitole aplikuji stanovená kritéria z kapitoly 2.3.1 přímo na Freestyle BMX.
Pokusím se stejně jako v kapitole 2.3.1 dodržet členění kritérií, které komise MOVu hodnotí.
Označím vždy kritéria, která byla splněna (v textu označeno jako Splněno) nebo naopak
nesplněna (v textu označeno jako Nesplněno). Splněná kritéria lze hodnotit také dle toho, zda
jsou tyto informace dostupné či nikoliv (nenaplněná kritéria).

4.2.1 Historie a tradice sportu
•   Historie sportu a informace o MF (Splněno)
O vzniku a historickém vývoji Freestyle BMX lze najít plno informací (některé z nich
jsem zaznamenal v kapitole 2.1.2). Vznik Freestyle BMX je převážně spojen s 80. lety 20.
století.
Jelikož se mezinárodní federací zastupující Freestyle BMX stala UCI, vznik UCI se
datuje již v roce 1900 („2016. Annual Report,“ 2017). Datem první soutěže (první
zastávky světového poháru ve Freestyle BMX roku 2016), kterou organizovala UCI
společně s FISE, byl květen roku 2016. Závod se uskutečnil ve francouzském Montpellier
(„UCI BMX FREESTYLE,“ 2017). Následně se pod vedením UCI uskutečnil světový
pohár v roce 2017, mistrovství světa 2017, juniorské mistrovství světa v roce 2017 a
současně probíhá světový pohár v roce 2018.
•   Účast institutů MF na OH a na všesportovních událostech (Nesplněno)
V současné době jsou zařazeny pod hlavičkou UCI do programu OH následující
disciplíny: silniční, dráhová cyklistika, mountain bike a BMX. V rámci cyklistické
disciplíny Freestyle BMX byla do programu OH začleněna historicky pouze kategorie
Park. V březnu roku 2018 byla integrována také kategorie Flatland. Freestyle BMX se
neúčastnil žádných univerzitních her, her Commonwealthu či kontinentálních her.
•   Datum prvního mistrovství světa (Splněno)
První oficiální mistrovství světa ve Freestyle BMX Park pod hlavičkou UCI se
uskutečnilo v listopadu roku 2017 pod názvem UCI Urban Cycling World Championships.
Během mistrovství proběhly závody v pánské i dámské kategorii. Prozatím to bylo jediné
mistrovství, které se uskutečnilo pod hlavičkou UCI („UCI Urban Cycling,“ 2017a).
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4.2.2 Všeobecné informace o sportu
•   Výsledky mistrovství světa (Splněno)
Výsledky z prvního oficiálního mistrovství světa jsou dostupné na oficiálních
stránkách www.uci.ch („Urban Cycling World,“ 2017). Je zde uveden i seznam zemí, za
které nastoupili jednotliví jezdci v obou kategoriích (muži i ženy).
•   Počet přidružených NF (Splněno)
Seznam přidružených národních federací k UCI: Australská, Belgická, Kanadská,
Francouzská, Čínská, Německá, Japonská, Nizozemská, Ruská, Britská a Americká
federace („Information for BMX,“ 2017).
•   Účast NF na OH nebo účast na světových kvalifikačních závodech (Nesplněno)
Účast národních federací na posledním mistrovství světa lze dohledat stejně jako
výsledky mistrovství světa na stránkách www.uci.ch („Urban Cycling World,“ 2017).
Jelikož se Freestyle BMX bude teprve účastnit LOH 2020, nelze zjistit účast NF na OH.
•   Účast NF na mistrovství světa nebo účast na kvalifikačních závodech (Splněno)
Stejně jako u předchozího bodu jsou všechny informace o účasti NF na kvalifikačních
závodech (v případě Freestyle BMX jsou to světové poháry) dostupné na stránkách
www.uci.ch („Urban Cycling World,“ 2017).
•   Účast NF na juniorském mistrovství světa nebo na kvalifikačních závodech (Splněno)
Účast národních federací na prvním juniorském mistrovství světa, které se konalo
stejně jako mistrovství světa mužů a žen v Číně roku 2017, lze dohledat stejně jako
výsledky na stránkách www.uci.ch („Urban Cycling World,“ 2017).
•   Účast NF na kontinentálních mistrovství (Nesplněno)
Žádná kontinentální mistrovství světa se zatím pod hlavičkou UCI nekonala.
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•   Počet přidružených NF organizujících národní mistrovství (Nesplněno)
Bohužel tyto informace nejsou dohledatelné, UCI se za svojí krátkou působnost ve
Freestyle BMX Park nevěnovala této problematice. Rozhovor s Janem Valentou odhalil
(viz příloha č.3), že mistrovství České republiky je pořádáno vždy v rámci některého
českého závodu. V případě České republiky je národní federací sdružující cyklistiku
Český svaz cyklistiky, v případě Freestyle BMX je to právě Czech Freestyle BMX
association v kooperaci s ČSC.

4.2.3 Popularita sportu
•   Účast nejlepších sportovců na programu OH a kvalifikačních událostech (Splněno)
Jan Valenta v poskytnutém rozhovoru (viz příloha č.3) tvrdí, že v případě startů
českých jezdců na OH (pod Českým svazem cyklistiky/Czech Freestyle BMX association)
budou náklady uhrazeny českým olympijských výborem, potažmo ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Model podpory u ostatních federací bude podobný. Dle bodových
výsledků ve světovém poháru se 9 nejlepších mužů a žen zúčastní LOH 2020.
•   Návštěvnická účast na OH (Nesplněno)
U Freestyle BMX toto kritérium nelze hodnotit.
•   Návštěvnická účast na mistrovství světa (Splněno)
Přesná čísla návštěvnické účasti na prvním mistrovství světa nelze dohledat. UCI
uvádí, že tuto akci navštívilo imponující číslo diváků, dle UCI byl Freestyle BMX Park
převážně populární u mladší generace. Organizátor akce bohužel nevykazuje ani počet
prodaných lístků.
•   Mediální zájem o OH a o mistrovství světa (Splněno)
UCI oficiálně nevykazuje počty žádostí a počty udělených akreditací pro média
(pravděpodobně vykazuje interně přímo IOC). V průběhu celého mistrovství světa
v čínském Chengdu však probíhalo živé vysílání, které se pouštělo do celého světa. Bylo
dostupné, jak v televizi, tak i na internetu. Dle ukazatelů na sociálních sítích byl mediální
zájem o první mistrovství světa celosvětově enormní.
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•   Četnost písemných zmínek (Splněno)
UCI opět veřejně neprezentovala žádné výsledky o množství tiskových zpráv, počtu
publikovaných článků po posledním mistrovství světa (pravděpodobně vykazuje interně
přímo IOC). O posledním mistrovství světa se psalo ve všech světových médiích
zaměřených na Freestyle BMX.
•   Televizní pokrytí v průběhu OH a mistrovství světa (Splněno)
O televizní pokrytí na mistrovství světa v roce 2017 se starala externí produkce, která
měla na starost živé vysílání. Lze tedy předpokládat, že UCI má dostupné informace o
počtu unikátních diváků a atraktivitě sledovaných hodin. Dle živého vysílání
zprostředkovaného na sociálních sítích byl zájem o sledování finálových jízd velký.
•   Nová média (Splněno)
Založení sekce BMX Freestyle v rámci internetových stránek lze dohledat v
souvislosti s prvním vydaným článkem na stránkách UCI již v červnu roku 2015 („All you
need,“ 2015). O Freestyle BMX píší specializované internetové stránky jako
www.ridebmx.com, www.fatbmx.com, www.pinkbike.com, www.vitalbmx.com a další.
Konečný počet internetových stránek píšících o Freestyle BMX je těžko dohledatelný
(existuje velké množství stránek v cizím jazyce). UCI vydala v průběhu posledních dvou
let řadu tiskových zpráv, které slouží na podporu propagace Freestyle BMX. Bart de Jong
(konzultant pro Freestyle BMX) poskytl internetovým médiím řadu rozhovorů o Freestyle
BMX (Carlson, 2017).
•   MF partneři a marketingový plán (Splněno)
Partneři podporující Freestyle BMX reprezentují jisté segmenty zboží a služeb.
Nejčastěji je k vidění spolupráce s energetickými nápoji a elektronikou. Partnery
pořádaných akcí bývají také samotné spolu-pořadatelské subjekty, jako jsou partnerské
města a kraje. UCI si vyhrazuje právo na zprostředkování následujících segmentů
partnerů: hodinek (digitální a analogové), všech druhů specifických (technických) oděvů,
sportovního oblečení, fotoaparátů a příslušenství, automobilů, motocyklů, nákladních vozů
a elektroniky. V tomto ohledu je Freestyle BMX pro řadu známých značek velmi
atraktivní. Pořadatelé mistrovství světa mají nárok dle regulí UCI na 40 % reklamních
ploch a práv. Pro mistrovství konané v roce 2017 se vytvořil také marketingový plán, který
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zahrnoval nabídku viditelných míst, které lze využít pro umístění partnerských log („UCI
Urban Cycling,“ 2017b).
•   Prodej televizních práv MF (Splněno)
UCI v rámci mistrovství světa zajištuje nejlepší dostupnou úroveň živého vysílání na
vlastní náklady. UCI je jediná organizace, která je výhradním vlastníkem televizních práv
včetně všech mediálních práv. Distribuční partner UCI se postará o rozšíření médií v
celosvětovém měřítku prostřednictvím svých mezinárodních partnerů („UCI Urban
Cycling,“ 2017b).

4.2.4 Sportovní prostředí
•   Sportovní výbor (Splněno)
Freestyle BMX patří mezi cyklistické disciplíny UCI, tudíž spadá pod správu řídícího
výboru UCI. Výbor se setkává minimálně dvakrát ročně na společném kongresu společně
s předsedou UCI. Na kongresu výbor rozhoduje o organizaci mistrovství, stanovuje
předpisy a volí příslušné komise. Výbor je také jediný řídící orgán, který má právo účastnit
se globálního rozhodování, jako příklad lze uvést návrh a přijetí nových cyklistických
sportů do programu OH. Současný prezident UCI je Mr David Lappartient („Management
Committtee,“ 2017).
•   Genderová rovnost (Splněno)
Jelikož genderová rovnost je jeden z hlavních bodů olympijské agendy 2020, bude
startovat na YOG i na LOH 2020 rovnocenný počet mužů a žen ve Freestyle BMX. Co se
týká zastoupení žen v porovnání se zastoupeným počtem mužů v rámci federací, převažuje
zde mužská složka. Je tomu tak dáno historicky, jelikož byl Freestyle BMX brán díky své
specializaci spíše jako disciplína vykonávána muži. Nyní se však na základě vytvořené
dámské kategorie rozdíly v počtech vyrovnávají.

50

•   Prezentace sportu (Splněno)
Od začátku roku 2017 začala UCI v čele s konzultantem UCI Bartem de Jongem
školit komisaře a sjednocovat bodové hodnocení ve Freestyle BMX. Výsledky školení
komisařů jsem chtěl zjistit v přiloženém rozhovoru s Bartem de Jongem (viz příloha č.1),
bohužel mi bylo sděleno, že tyto informace jsou v této době příliš citlivé pro uveřejnění.
UCI se snaží prezentovat Freestyle BMX pomocí stávajícího konceptu světového poháru
v rámci závodu FISE, taktéž představilo Freestyle BMX na listopadovém mistrovství světa
v Číně roku 2017.
•   Dopad sportovního prostředí (Splněno)
Názory na přijetí Freestyle BMX do programu OH jsou různé. Mezinárodní federace
IBMXFF zastává názor v čele s Matem Hoffmanem, že Freestyle BMX nelze svazovat
pravidly. Na druhou stranu UCI uvítalo integraci Freestyle BMX mezi cyklistické
disciplíny jako nový impuls pro cyklistiku. Sportovci, kteří se věnují tomuto sportu již
řadu let na vrcholové úrovni, možnost startu na OH vítají. Daniel Dhers (vítěz světového
poháru 2017) tvrdí, že účast Freestyle BMX Park bude na OH ojedinělá a impozantní.
Freestyle BMX zvládl obtížný úkol, vstoupil do globálního sportovního dění, aniž by
ztratil svoji divokost, nezávislost a identitu („BMX Freestyle will,“ 2017).

4.2.5 Zdraví sportovců
•   Antidopingová politika (Splněno)
V rámci UCI existuje samostatná a nezávislá část nazvaná Cyklistická antidopingová
nadace, která se stará o řízení antidopingového programu u všech disciplín. Dodržuje také
antidopingová pravidla nastavené UCI a světový antidopingový kodex. Stejně jako u všech
ostatních cyklistických disciplín mohou být prováděny antidopingové testy na libovolně
zvolených závodech. Testování sportovců může nařídit přímo i nadace nebo světová
antidopingová agentura WADA. Pokud je sportovec vybrán na kontrolu, musí ji
podstoupit. Existuje uveřejněný seznam zakázaných látek (označený jako seznam látek a
metod, které jsou zakázány v průběhu i mimo průběh soutěží). UCI upozorňuje, že užívání
marihuany před a v průběhu závodů není povoleno (UCI).
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4.2.6 Rozvoj a směřování MF
•   Finanční status MF (Nesplněno)
Bohužel tyto informace nejsou uveřejněny. Financování Freestyle BMX je z velké
části kryto soukromým sektorem partnerů. Partneři se závod od závodu liší. Pro světový
pohár existuje víceméně stálá skupina partnerů (sponzorů), jejíž základ zůstává stejný.
•   Strategický plán (Nesplněno)
Strategický plán Freestyle BMX v současné době neexistuje. Lze dohledat pouze
soupis závodů (zastávky světového poháru Freestyle BMX Park), který se bude realizovat
v rámci roku 2018. První zastávka se uskuteční v japonské Hiroshimě na začátku dubna
2018, poté budou následovat další čtyři zastávky („2018 UCI BMX,“ 2017).
•   Rozvojový program (Nesplněno)
Existenci rozvojového programu, rozpočtu s rozdělením procentního podílu do
rozvoje sportu a finančního distribučního plánu na podporu národních federací v rámci
Freestyle BMX taktéž nelze dohledat. Národní federace si případnou podporu Freestyle
BMX musí obhájit v rámci svého rozpočtu. Dle rozhovoru s Janem Valentou (příloha č.3)
český Freestyle BMX nedostává v současné době žádnou finanční podporu na činnost,
pouze výjimečně jsou hrazeny reprezentační cesty.

4.2.7 Náklady
•   Náklady na podporu tréninkové a závodní infrastruktury (Splněno)
Náklady vynaložené na výstavbu tréninkové a závodní infrastruktury plynou
z rozpočtů konkrétních měst (potencionálně krajů a soukromých subjektů). Díky integraci
Freestyle BMX do programu OH dává iniciátorům projektů nový nástroj na vyjednávání.
Náklady na vybudování tréninkové a závodní infrastruktury bývají značné, často se proto
staví víceúčelová sportoviště, které mohou využívat další sporty (skateboarding, inline,
koloběžky).

Bohužel v současné době UCI neřeší komplexně podporu výstavby

tréninkové a závodní infrastruktury, proto je tato iniciativa ponechána na jedincích
(sportovcích) či jednotlivých organizacích.
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•   Náklady související s vybavením tréninkových a závodních míst (Splněno)
UCI současně investuje do vzdělávání komisařů (rozhodčích) a do upřesnění
bodovacího systému. Snaží se také vést přehledné výsledky z jednotlivých závodů
světového poháru. Bohužel finance na podporu specifických tréninkových pomůcek
(molitanové jámy, trampolíny, nafukovací polštáře) a sportovního vybavení jsou
ponechány na jednotlivých sportovních subjektech, které jsou zřizovateli daného
sportoviště.
•   Náklady související s individuálními technologickými požadavky pro daný sport
(Splněno)
Tyto náklady bývají většinou kryté z financí získaných v rámci partnerského plnění
samotných jezdců. Všechny regenerační a přípravné procesy v tréninku bývají realizovány
u soukromých subjektů. Národní federace, které operují s velkým rozpočtem, jsou schopné
tyto požadavky pokrýt z vlastního rozpočtu. To se však týká jen u NF, které mají
historicky silné zastoupení cyklistiky v jejich zemi (Austrálie, Francie, USA, Německo,
Velká Británie). V českých poměrech si musí vše hradit jezdec sám nebo musí získat
potřebné finance od partnerů (viz příloha č.3).
•   Bezpečnostní požadavky daného sportu (Splněno)
Jako základní bezpečnostní požadavek ve Freestyle BMX se uvádí použití ochranné
helmy, které je nezbytně nutné pro vykonávání sportovní činnosti. Ostatní bezpečnostní
požadavky sportoviště (ochranné prvky, úklid sportoviště, opravy povrchu, …) jsou
začleněny v rámci klasického provozu sportoviště.

•   Náklady spojené s televizním vysíláním (Splněno)
Náklady spojené s televizním vysíláním jsou hrazeny UCI, která je výhradním
vlastníkem všech televizních a mediálních práv. UCI jako mezinárodní federace hospodaří
s interním rozpočtem, který počítá s náklady za televizní vysílání (tyto náklady jsou
kompenzovány příjmy z prodeje televizních práv do světa).
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4.3 Zhodnocení kritérií a uvedení hlavních příčin úspěchu
kandidatury
Podle předchozí kapitoly, která se věnuje analýze přijetí Freestyle BMX do programu
OH, lze tvrdit, že hlavní příčinou úspěšné kandidatury Freestyle BMX do programu OH bylo
splnění kritéria popularity sportu. Popularita sportu společně se splněným kritériem
sportovního prostředí, zdraví sportovců a nákladů na sport (finanční gramotností sportu)
mohly vést UCI k myšlence navrhnutí kandidatury Freestyle BMX do programu OH.
Konkrétnější informace o přijetí Freestyle BMX jsem se snažil získat pomocí rozhovoru
s nejvýše postavených konzultantem UCI za Freestyle BMX Bartem de Jongem. Ten mi však
odepsal, že na moje otázky nemůže odpovědět, jelikož jsou tyto otázky před konáním OH
velmi citlivé (viz příloha č.2). Freestyle BMX nesplnil všechna kritéria stanovená IOC, tudíž
by podle stanovených kritérií neměl být přijat do programu OH. Díky zjištěným informacím
lze soudit, že Freestyle BMX byl přijat na základě jiných skutečností. Pravděpodobně tak
bylo učiněno na základě hodnotícího kritéria popularita sportu.
V této kapitole se dále zaměřím na konkrétní příklady komerce, které mohly podpořit
míru popularity (medializaci) Freestyle BMX a napomoci přijetí do programu OH.
Dle Edwardse a Corteho (2010) existují tři formy komerce ve Freestyle BMX. První
se označuje jako pharaphernalia commercialization (v překladu komerce výrobků). Jedná se o
komerci spojenou s prodejem předmětů spojených s Freestyle BMX a s marketingem
veškerého vybavení. Výrobci v tomto typu komerce pokrývají poptávku po výrobcích a
vyrábí potřebné výrobky, aby získali na prodeji podíl. Vyrobený materiál prodávají skrze sítě
maloobchodů. Pokud se popularita prodávaného produktu sníží, nastupuje marketing značek,
aby se optimalizoval zájem o daný produkt.
Jako konkurent komerce výrobku funguje další typ označovaný jako movement
commercialization (pohyblivá forma komerce). Tato forma funguje tak, že se značky nejprve
zaměří na výrobu potřebného vybavení k realizaci sportovní činnosti, krátce na to přijdou s
rozšiřující nabídkou výrobků, kterou si může uživatel zakoupit. Tato komerce je založena na
zpětné vazbě mezi sportovci a prodejci. Klasickým příkladem je prodej merchandisingu
značek zaměřených na prodej Freestyle BMX komponentů. Klíčovou roli hraje odezva dané
komunity.
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Posledním typem komerce je mass-market commercialization (masová komerce).
Historie masové komerce započala roku 1995, kdy televizní kanál ESPN spustil závod
s názvem X Games. Úspěšnost tohoto závodu byla napodobena dalšími sportovními
událostmi produkující živé vysílání, lze uvést dva příklady: Gravity Games od NBC a závod
Dew Tour. Oproti dvěma předchozím typům necílí tento typ komerce na přímý prodej
produktů souvisejících s Freestyle BMX. Realizované události nesoutěží o podíl na trhu, ale
mají spíše vliv na tento trh. Masová komerce je založena na zpětné vazbě od nesportovců
(lidí, kteří sport pouze podporují). Klíčovou roli zde hrají sportovci, kteří se spojují
s prodávaným produktem (nealkoholické nápoje, deodoranty a další produkty).

4.3.1 X Games
Až do roku 1995 nebyl televizní přenos pro Freestyle BMX kulturu nijak významný
na rozdíl od klasických medií (filmů, knih a videí). Zdálo se, že žádný televizní kanál nemá o
Freestyle BMX dění zájem. V prosincovém vydání časopisu Ride US magazine se objevují
první náznaky zájmu firem o Freestyle BMX. Editor článku o Freestyle BMX v té době píše,
že se zdá být skoro neuvěřitelné, že se ESPN rozhodlo uspořádat první Extrémní hry ve
skocích na BMX kolech a ve Freestyle BMX Vertu. Lidé z ESPN byli však dychtiví potom,
aby prodali tento často vyhledávaný sport mladým lidem. Také chtěli vzkřísit a přitáhnout
nové diváky k nově vzniklé stanici ESPN 2. V té době byl Freestyle BMX považován za
relativně undergroundovou aktivitu a anti sport, který byl v očích neznalého diváka
okrajovým sportem. Freestyle BMX neměl ani zdaleka takové jméno jako skateboarding
nebo snowboarding. Nikdo si nedokázal představit, že tento sport bude zařazen do programu
OH. Po mnoha letech přehlížení atraktivity Freestyle BMX od televizních kanálů byl
projeven obrovský divácký zájem o sledování tohoto sportu v televizi. Tento vnější zájem
měl za příčinu také příliv sponzorů, kteří chtěli spojovat jméno značek s tímto sportem a
investovat do reklam. Díky tomuto impulsu se již v roce 1996 v rámci X Games objevili
první jezdci sponzorovaní firmou Nike. Tento proces začleňování do plnohodnotného
sportovního prostředí využili někteří sportovci k vlastnímu obohacení. Po nultém ročníku X
Games a velkém ohlasu z řad publika se rozhodl televizní kanál ESPN přizvat Mata
Hoffmana do procesu plánování a organizace X Games. Výsledkem byla nová spolupráce a
zařazení stávajícího závodu Bicycle stunt contest do následujících X Games. Hoffman a další
sportovci byli následně donuceni absolvovat dvě velké události současně, X Games a první
představení vybraných jezdců v čele s Hoffmanem ve Freestyle BMX, skateboardingu a
inline na závěrečném ceremoniálu LOH v Atlantě (Nelson, 2010).
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Od roku 1995 začaly nabízet díky televiznímu vysílání známé značky jako Mountain
Dew sponzorství jednotlivým jezdcům a týmům. Známí výrobci kol, kteří se doposud
nespecializovali na výrobu Freestyle BMX kol, vstoupili na trh. Díky X Games a televiznímu
přenosu dostávali sportovci tučné odměny, začal se také projevovat enormní zájem nováčků,
kteří chtěli tento sport provozovat.
Po sedmi letech úspěšného pořádání X Games, popularity a růstu průmyslu
zaměřeného na Freestyle BMX byl trh s prodejem časopisů na svém vrcholu. Omezení
reklamních rozpočtů pro časopisy, konkurence nových médií, vznik videí zálohovaných ve
formátu DVD vedlo ke zrušení několika významných časopisů věnujících se Freestyle BMX.
Zbytek tištěných časopisů tuto dobu přežil, často však byl nucen omezit počty vydání.
S příchodem společného sdílení souborů a uveřejňování videí na sociálních sítích se prodej
videí v DVD formátu snížil. Nástupem těchto sdělovacích trendů byla ovlivněna i televizní
vysílání. Vývoj digitálních médií po roce 2000 umožnil přemístění sdílených informací o
Freestyle BMX na sociální sítě, kde se staly přístupnými pro celý svět. Sdílení informací
mezi světovými značkami a médii se tak stalo běžnou praxí (Nelson, 2010).
V roce 2017 se konal 24. ročník X Games v Minneapolis s více než 110 000 diváky.
Zúčastnilo se jich více než 200 nejlepších sportovců světa, kteří se utkali o medaile ve
Freestyle BMX, skateboardingu a motocrossu. Televizní kanály ESPN a ABC vysílaly
dohromady 18,5 hodin živého vysílání. Vysílání napříč závodem zvýšilo sledovanost o 15 %,
krátkou formu vysílání vidělo pak o 246 % víc diváků než v roce 2016. Během týdne se také
zvýšil počet označení (@xgames) na vybrané sociální síti (Instagramu) o 51 %. Společnost
ESPN v kooperaci s firmou Samsung dodala živé vysílání do 48 zemí světa ve virtuální
realitě („History of X Games,“ 2018).

4.3.2 FISE / UCI BMX Freestyle World cup
Závod FISE znamená v celé délce názvu The Festival International des Sports
Extrêmes (Mezinárodní festival extrémních sportů). Během posledních 20 let se stal závod
FISE mezinárodně uznávanou sportovní akcí. FISE každoročně spojuje stovky nadšených
sportovců a stovky tisíc fanoušků po celém světě. Historie FISE začíná v roce 1977, kdy se
francouzský student obchodní akademie v Montpellier Hervé André-Benoit rozhodl
uspořádat první ročník mezinárodního festivalu extrémních sportů. Již první rok navštívilo
festival během tří festivalových dnů přes 35 000 návštěvníků. Od prvního ročníku festivalu je
Freestyle BMX součástí FISE. Začátky FISE popisuje zakladatel Benoit jako strávené hodiny
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ve svém pokoji s faxem, se snahou najít první sponzory. V roce 2003 se začal FISE rozšiřovat
na mezinárodní úroveň, vznikly tak první světové zastávky v Dubaji, Kuvajtu, Kostarice,
Číně a Malajsii zahrnuté pod značku FISE Xperience Series. Závod v Monpellier je dodnes
fenomenální díky divácké kulise o více než 500 000 lidech, kterým je nabídnut program
během pěti festivalových dnů. FISE vzbuzuje zájem prestižních sponzorů a nabízí skvělou
atmosféru v celém městě. Akce má formát otevřených závodů. Každý si tak může
zkusit amatérskou či juniorskou úroveň závodů. Samozřejmě se zde konají i uzavřené závody
pouze pro zvané profesionální jezdce. Hlavním cílem FISE je propagace extrémních a
alternativních sportů, organizátorům se naplnění těchto cílů dlouhodobě daří díky živému
vysílání do celého světa. Festival FISE také díky tomu neztrácí na atraktivitě („About us,“
2015).
V roce 2015 se UCI spojila s pořádající agenturou Hurricane Action Sports
současným pořadatelem FISE World Series. Po vzájemné dohodě a integraci Freestyle BMX
do UCI, došli k závěru, že se v rámci FISE World Series 2016 bude konat první oficiální
světový pohár ve Freestyle BMX Park. V roce 2016 se v rámci FISE World Series odjely tři
zastávky světového poháru (stejný počet zastávek měl i samotný závod FISE). V roce 2017
se odjel světový pohár opět v rámci FISE World Series, přibyla však jedna zastávka navíc.
V roce 2018 je naplánováno 5 zastávek světového poháru, které budou probíhat stejně jako
předchozí roky v rámci závodu FISE („The UCI Integrates,“ 2015).

4.3.3 UCI Urban Cycling World Championships
První oficiální mistrovství světa konané pod hlavičkou UCI pro Freestyle BMX Park
se odehrálo v čínském Chengdu od 8. do 12. listopadu roku 2017. Hostitelská země
uspořádala závody pro následující cyklistické disciplíny: Mountain bike (XC), trial a
Freestyle BMX Park. Misí tohoto mistrovství bylo dle UCI podpoření a investování do
rozvoje cyklistických disciplín, které doplňují tradičně zastoupené cyklistické disciplíny
v UCI. Tyto disciplíny budou mít vliv v budoucím vývoji cyklistiky. Zastoupené sporty se
dokonale přizpůsobily městskému prostředí čínského Chengdu a nabídly divákům zajímavou
podívanou. Vize UCI bylo skrz toto mistrovství světa oslovit širší publikum a podpořit
nadějný vývoj disciplín. Mistrovství světa v Chengdu se uspořádalo pět měsíců po podepsání
průlomové smlouvy s Wanda Sports promotion za účelem podpory cyklistických disciplín
v Číně („Chengdu to stage,“ 2017).
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Historicky poprvé se vyhlašovali na tomto mistrovství světa vítězové mužské, ženské
a juniorské kategorie. Mistrovství světa bylo také díky UCI akreditováno jako závod
podílející se na kvalifikaci pro olympijské hry mládeže (YOG) v Buenos Aires (Argentina) v
říjnu 2018. Jezdci ve věku 15 až 18 let budou zařazeni do zvláštní kvalifikace na YOG, která
bude použita pro rozhodování, které země (NF) budou mít právo startovat ve Freestyle BMX
Park během následujících YOG („UCI Urban Cycling,“ 2017a).
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5 ZÁVĚR
V závěrečné kapitole nejprve zhodnotím, zda jsem naplnil stanovené cíle práce, které
jsem si stanovil v kapitole 3. Hlavním stanoveným cílem této práce byla analýza procesu
přijetí Freestyle BMX do programu letních olympijských her Tokio 2020. Podle provedené
analýzy stanovených kritérií IOC pro přijetí nového sportu do programu OH jsem došel
k závěru, že Freestyle BMX nebyl přijat na základě stanovených kritérií IOC. Freestyle BMX
nesplnil všechna kritéria stanovená IOC, tudíž nesplnil podmínky (kritéria) pro zařazení do
programu OH. Freestyle BMX splnil pouze následující kritéria: popularita sportu, sportovní
prostředí, zdraví sportovců a náklady na sport (finanční gramotnost sportu). Ostatní kritéria
Freestyle BMX nesplnil buď vůbec nebo pouze z části. Díky analýze jsem usoudil, že
Freestyle BMX byl přijat na základě jiných skutečností. Splněná kritéria mohly vést UCI
k myšlence navrhnutí kandidatury Freestyle BMX do programu OH. Pravděpodobně byla
podána kandidatura Freestyle BMX na základě hodnotícího kritéria popularity sportu.
Usuzuji tak dle dostupných informací, které jsem shrnul v teoretických východiskách mé
práce. Dále se také odkazuji na kapitolu 4.3, kde shrnuji komerční aktivitu Freestyle BMX,
která podpořila popularitu Freestyle BMX v průběhu let.
Dále jsem si stanovil úkoly, kterých jsem chtěl dosáhnout v rámci této práce. Podařilo
se mi dohledat potřebné informace o Freestyle BMX, olympijských hrách a kandidatuře
sportů do programu OH. U každého z témat jsem uvedl potřebné informace, které identifikují
a definují témata zaměřená na Freestyle BMX a olympijské hry. V práci také zmiňuji aktuální
informace o nadcházejících olympijských hrách mládeže v Buenos Aires, které se budou
konat letošní rok. V rámci kapitoly LOH 2020 jsem popsal nastávající hry, jejich vizi a nově
zařazené sporty, mezi kterými se objeví i Freestyle BMX.
Dle dostupných informací se ukázalo, že francouzská agentura Hurricane Action
Sport měla významný podíl na přijetí Freestyle BMX do programu OH. Série závodů FISE
posloužila UCI jako užitečný koncept pro pořádání světového poháru a inspirovala UCI
k samotné integraci sportu mezi cyklistické disciplíny. Vliv této agentury je stále znát, jelikož
byl v březnu roku 2018 integrován Freestyle BMX Flatland mezi cyklistické disciplíny stejně
jako Freestyle BMX Park v roce 2015.
Mrzí mě, že se mi nepodařilo dohledat podrobné informace o přesném dění spojeným
s kandidaturou Freestyle BMX do programu OH. Podařilo se mi dohledat zodpovědnou
osobu (Bart de Jong), která mi mohla na tyto otázky odpovědět, bohužel mi od ní bylo
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sděleno, že tyto informace jsou před nadcházejícími OH velmi citlivé. Jsem rád, že se mi
podařilo zjistit informace o současné spolupráci Českého svazu cyklistiky a Czech Freestyle
BMX association, která zastupuje náš sport v České republice. Tyto informace považuji za
velmi cenné (viz příloha č.3).
Závěrem bych také rád uvedl, že díky aktuálnosti zvoleného tématu nebylo možné
získat o některých událostech dostatečné informace, aby došlo k úplnému vyjasnění, za
jakých podmínek byl Freestyle BMX přijat. Dle zjištěných informací lze doporučit
neolympijským sportům, aby se pokusily primárně splnit nastavená kritéria IOC. Integrace do
programu OH však může být dle mých závěrů provedena i bez splnění těchto kritérií,
nezbývá než jim popřát hodně štěstí v tomto procesu.
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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-openletter-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-frommat-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

