
Mladí talenti z regionu / i* 15

roãník II       ãíslo 11        prosinec 2013606 931 795☎

Úspûchy biketrialového klubu v Blansku
uÏ dávno pfiesáhly hranice nejen republiky,
ale i Evropy. Souãasní úspû‰ní blanen‰tí
jezdci Václav Koláfi (pûtinásobn˘ Mistr
svûta, Mistr Evropy a jezdec souãasné svû-
tové tfiídy Elite), Martin Kakáã (Mistr
Evropy), Václav Gryc (Mistr Evropy)
a Ondfiej ·enk (Vicemistr Evropy) jsou zá-
roveÀ i mnohonásobní Mistfii âR. V areálu
rekreaãní oblasti Palava se konalo jiÏ nûko-
likrát mistrovství svûta; naposledy letos
v ãervenci se zde jel druh˘ závod MS -
World Biketrial Championship 2013.
V prestiÏní kategorii Elite uteklo „Vashovi”
Koláfiovi vítûzství jen tûsnû; porazil ho le-
gendární Katálánec Daniel Comas Riera. 

Blanensk˘ biketrialov˘ klub si za dobu
své ãinnosti vybudoval povûst kvalitního
pofiadatele; kromû pravidelného pofiádání
mistrovství âR uspofiádal v roce 1996 ve
spolupráci s brnûnsk˘m klubem ÚAMK
AMK Staré Brno mistrovství svûta, v roce
2006 jiÏ samostatnû mistrovství Evropy
a o rok pozdûji opût mistrovství svûta.
V souãasné dobû vede klub Radim Kakáã,
kter˘ se stará nejen o blanenské jezdce, ale
je také pfiedsedou sportovní komise biket-
rialu âR; má na starosti celou reprezenta-
ci âeské republiky.

Zeptal jsem se Radima Kakáãe na his-
torii biketrialu v Blansku; odpovûdûl:

Pfied 25 lety pfii‰el ze ·panûlska k nám
do âeskoslovenska sport, kter˘ se provozo-
val na mal˘ch speciálnû upraven˘ch kolech
- cyklotrial. Vzhledem k tomu, Ïe taková
kola ze zahraniãí byla drahá a v podstatû
pro ãeskoslovenského obãana nedostupná,
zaãal se v˘robou zab˘vat státní podnik
Techniasport, kter˘ první stroje vyrobil pod
názvem TC 30 ãi TC 50. Cyklotrial schoval
pod svá kfiídla tehdej‰í Svazarm. Tak to by-
lo i v Blansku; pod Svazarmem se tohoto
sportu ujal pan Jifií Hollmann, kterého ten-
to sport zaujal natolik, Ïe se mu zaãal vû-
novat spoleãnû se sv˘mi syny. Pan
Hollmann stál nejen u zrodu blanenského
klubu, ale byl i trenérem, kter˘ vychoval

mnoho úspû‰n˘ch jezdcÛ, ktefií z domácích
i svûtov˘ch závodÛ vozili a vozí cenné tro-
feje. Mistrovství svûta se mnohokrát zú-
ãastnili bratfii Hollmannové a pfiivezli nûko-
lik medailí, dále Tadeá‰ ·evãík ãi Milo‰
Zavadil. Vychoval i souãasné ãtyfii jezdce
(Koláfi, Kakáã, Gryc a ·enk). Po rozpadu
Svazarmu se muselo fie‰it co dál, jak v cyk-
lotrialu pokraãovat. Vût‰inu tûchto svazar-
movsk˘ch sportÛ pfiebíral AâR a ÚAMK;
v roce 1991 poÏádal pan Hollmann o re-
gistraci nového subjektu; vznikla organiza-
ce pod názvem ÚAMK AMK Blansko –
klub cyklotrialu. Je to jiÏ 22 let, co blanen-
sk˘ klub pod tímto názvem sbírá své úspû-
chy. V zaãátcích nabral cyklotrial takové
mnoÏství zájemcÛ, Ïe se jezdily okresní
a krajské soutûÏe, kter˘ch se zúãastÀovala
více jak stovka jezdcÛ, ktefií postupovali na
Mistrovství âeskoslovenska, nebo pozdûji

âR. V̆ kony tehdej‰ích jezdcÛ jsou pro
souãasné závodníky tak trochu úsmûvnou
historii; v souãasnosti je tento sport na da-
leko vy‰‰í úrovni obtíÏnosti, neboÈ souãas-
ná kola jsou mnohem lehãí a kvalitnûj‰í neÏ
kola vyrobená v Techniasportu.

Mezi úspû‰né závodníky, ktefií vozí do
Blanska medaile z celého svûta, patfií i syn
- Martin Kakáã. Moje otázka na nûj znûla:
Martine, Vás k biketrialu pfiitáhl otec?

VÛbec ne, já jsem se k biketrialu dostal
nûkdy ve sv˘ch 8 letech. Pfied tím jsem
chodil plavat; pravidelnû jsem trénoval,
ale pfiestalo mû to bavit. Vzpomnûl jsem
si, Ïe jsme se s tátou byli podívat na MS
v biketrialu v Blansku a Ïe bych to rád
zkusil. Nav‰tívili jsme pana Hollmanna
a v roce 2000 jsem zaãal jezdit a trénovat.

To bylo pfiesnû to, co mû sedlo a bavilo -
první rok jsem se sice také úãastnil nûja-
k˘ch soutûÏí, ale bez valn˘ch úspûchÛ; 
av‰ak uÏ v dal‰ím roce jsem získal medaile.
No a ty medaile zaãaly kaÏd˘m rokem pfii-
b˘vat a z domácích soutûÏí jsem postupoval
na evropskou a pak i svûtovou úroveÀ. 

Co Vás na tomto divácky pfiitaÏlivém
sportu baví? Je v tom hodnû adrenalinu?

Já jsem kromû plavání dûlal závodnû ta-
ké baseball, ten dokonce nûkolik let sou-
bûÏnû s biketrialem. Pak ale zaãaly termíny
soutûÏí obou sportÛ kolidovat a tak jsem
dal pfiednost biketrialu. Na nûm se mnû líbí
to, Ïe se mÛÏu a musím spolehnout jen sám
na sebe, nejsem vázán na v˘kony ostatních,
tak jako v kolektivním sportu. 

Adrenalin pfii zdolávání jednotliv˘ch prv-
kÛ trati urãitû je, ale musím fiíct, Ïe tento sport
vÛbec není tak nebezpeãn˘, jak se moÏná
zdá. Jezdec se nauãí na kole nejen skákat, ale
také z nûj vãas odskoãit, kdyÏ se nezadafií.
O nûco víc adrenalinov˘ sport je moÏná fre-
eruning, kterému se také vûnuji a moÏná
i snowboard, na kterém jezdím v zimû.

Martine, je Vám 21 let, jste mnohoná-
sobn˘ Mistr republiky, Mistr Evropy a ve
svûtovém ‰ampionátu patfiíte k ‰piãko-
v˘m jezdcÛm. SoutûÏil jste po celém svû-
tû, byl jste v Singapuru, Japonsku, mno-
ho závodi‰È na Pyrenejském poloostrovu
jste nav‰tívil víckrát. Jaké jsou Va‰e plá-
ny do budoucna? 

Absolvoval jsem Stfiední zdravotní ‰ko-
lu v Blansku a teì jsem ji doplnil o masér-
ské kurzy. TakÏe to je zamûfiení, kter˘m
bych se mohl v budoucnu Ïivit; uÏ nyní si
v této oblasti zaji‰Èuji pfiiv˘dûlky. Ale teì
je‰tû mám pfied sebou jasn˘ cíl - získat ti-
tul Mistr svûta. Zatím v kategorii senior
a pak je‰tû zb˘vá tfiída Elite. 

Díky za rozhovor a pfieji, aby se Vám
tyto cíle podafiilo uskuteãnit.
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Klub biketrialu v Blansku 
vychovává svûtové ‰ampiony

Martin Kakáã je drÏitelem mnoha diplomÛ a pohárÛ.


