Zápis č. 5 / 2014
ze zasedání Výkonného výboru Svazu trialu konaného dne 9.9.2014 od 17:00
hodin v budově Autoklubu České republiky, Opletalova 29, Praha1

Přítomni:
členové VV ST - Pavel Karkoš, Aleš Labík, Jiří Olmr, David Fabián
generální sekretář FMS - Karel Nauš
koordinátorka FMS – Marcela Švejdová
Hosté: Martin Křoustek, Jiří Svoboda, Jiří Svoboda st., Oldřich Wünsch, Marek Wünsch,
Dominik Wünsch, Petr Matějíček, Martin Matějíček, Pavel Balaš, Václav Heřman st., Petr
Koberle st., Roman Šebek, Petr Mašek, Daniel Haase, Petr Roštejnský, Jan Horník, Dalibor
Šulc st.
Omluven: člen VV - Pavel Kohout
Na zasedání bylo projednáno:
1) Aktuální situace českého trialu
Předseda VVST Pavel Karkoš seznámil přítomné hosty s poznatky ze soutěží pořádaných
v rámci seriálu MMČR v trialu jednotlivců, kdy konstatoval, že celkový stav a účast jezdců na
soutěžích je standardní s výjimkou tří jezdců kategorie A, kteří svou neúčast zdůvodňují
nevhodně zvoleným kalendáře soutěží MMČR, který koliduje s podniky ME a MS.
S ohledem na zpochybňování platnosti voleb současného VVST, z řad některých jezdců,
které proběhly v roce 2013, zrekapituloval celý proces a pravidla voleb VVST a zdůraznil, že
vše bylo v souladu s řády a není možné výsledky zpochybnit, což potvrdil i generální sekretář
AČR Karel Nauš.
Člen VVST Aleš Labík potvrdil, že neúčast několika jezdců kategorie A na podnicích seriálu
MMČR je současně spojena s intenzivní kritikou současného působení VVST. Jedná se
o jezdce a členy nominovaného reprezentačního družstva na Trial národů 2014 (TDN 2014) Marek Wünsch, Jiří Svoboda, Martin Matějíček, Martin Křoustek, kteří s výjimkou vedoucího
reprezentačního družstva Martina Křoustka, zdůvodňují svojí neúčast na MMČR tím, že
termíny podniků kolidují s podniky ME a MS a je pro ně obtížné absolvovat seriál podniků
MMČR. Současně tito jezdci veřejně prezentují zásadní nesouhlas s působením stávajícího
VVST a zejména nesouhlas s podporou na TDN 2014.
Člen VVST David Fabián vyslovil souhlas s předchozími příspěvky členů VVST a doplnil, že
současná situace, kdy na soutěžích MMČR je v malé míře zastoupena kategorie A, dochází
k odlivu a zájmu případných sponzorů pro disciplínu trial.
2) Reprezentační družstvo pro TDN 2014
Reprezentační družstvo pro TDN 2014 bylo nominováno ve složení Martin Křoustek, Jiří
Svoboda, Martin Matějíček a Marek Wünsch, kteří potvrdili svou účast za přesně daných
podmínek již v srpnu 2014. Jezdci s výjimkou Martina Křoustka si začali ovšem klást další
podmínky, kterým VVST za daných podmínek nevyhověl. Reprezentační družstvo

nominované pro TDN 2014 se rozhodlo, že se soutěže nezúčastní. Vyjadřují tak nesouhlas
s výší poskytnutých finančních příspěvků na úhradu nákladů spojených s případnou účastí
na TDN, přičemž navrhované řešení VVST využít prostředků uložených u spolku Stavimat
trial sport Dolní Čermná, ve výši 60 000 Kč, neakceptují.

3) Diskuse
Předseda VVST předal slovo přítomným hostům a pověřil člena VVST Aleše Labíka řízením
diskuse.
Jiří Svoboda - jezdec kategorie A a člen nominovaného družstva pro TDN 2014, popsal
současnou situaci v českém trialu jako katastrofální. Zásadně nesouhlasí s výší finančního
příspěvku na TDN 2014. Současně vyslovil nespokojenost se značením tratí při podnicích
MMČR v Kramolíně a v Nitře. Dalších soutěží se nezúčastnil, což zdůvodnil nevhodností
termínů a zjevným nesouhlasem s působením současného VVST. Současně navrhnul, aby
reprezentanti neplatili na podnicích MMČR žádné startovné. Dále si stěžoval na úroveň
soustředění mládeže, na které není zván a zpochybňoval kvalitu a morálku trenérů.
Karel Nauš se vyjádřil ke stížnostem ohledně značení tratí, aby nedostatky byly vždy řešeny
přímo na soutěži. Dále se souhlasně vyjádřil k účasti reprezentantů na soustředěních
mládeže.
Oldřich Wünsch - zástupce jezdce Marka a Dominika Wünschových nesouhlasí
s působením současného VVST, kdy kalendář podniků MMČR je podle něj nevhodně
navržen. Současně vyslovil stanovisko, že za současné situace se soutěží MMČR účastnit
nebudou.
Navrhuje změnu vedení českého trialu v podobě 3. členného VV, kdy jednotliví členové by
měli na starost vždy jednu zájmovou skupinu. Dále vyslovil dohady o korektnosti pořádané
soutěže v Březové u Sokolova.
Petr Matějíček - vyslovil domněnku, že základním úsilím současného VVST je vyčerpat
finanční prostředky ze sdružení Stavimat trial sport Dolní Čermná. Rozsáhlým způsobem
poukazuje na chybné kroky současného VVST, vyslovuje pochybnosti o korektnosti
pořádané soutěže v Březové u Sokolova z pohledu nutného pořadatelského zajištění.
Příspěvky p.Matějíčka v průběhu diskuse přecházejí velmi často do osobních ataků vůči
současnému předsedovi VVST. Člen VVST řídící diskusi Aleš Labík, opakovaně upozorňuje
na nerelevantnost příspěvků a vyzývá ke konstruktivní diskusi.
Jan Horník - zástupce jezdců nižší výkonnostní třídy podotýká, že výše reprezentačních
příspěvků poskytnutých v minulém období je dle dostupných údajů srovnatelný s letošní výší
příspěvků.
Martin Křoustek - vedoucí jezdec MMČR a vedoucí nominovaného družstva TDN 2014
zhodnotil současnou situaci jako velmi nešťastnou a vyzývá ostatní reprezentanty k účasti na
následujícím podniku MMČR v Bochově.
Proběhlo dotazování všech přítomných reprezentantů, zda se budou účastnit další soutěže
v Bochově. Jezdci Martin Křoustek a Pavel Balaž přislíbili účast, jezdec Martin Matějíček se

nevyjádřil a ostatní reprezentanti sdělili, že za současného působení VVST se nebudou
účastnit soutěží.

Aleš Labík - člen VVST shrnul situaci jako neudržitelnou, s tím, že problém není vnímán
v širokém poli trialové veřejnosti, kteří se soutěží účastní a vyjadřují se pochvalně
o organizační i sportovní úrovni. Zrovna tak není vnímán problém týkající se přípravy
mládeže a zdůraznil upřímnou snahu celého současného VVST zlepšit a zdokonalit vše co je
s českým trialem spojeno. Bohužel malá skupina reprezentačních jezdců se vyjadřuje
nespokojeně k jakémukoliv působení a rozhodnutí současného VVST. Z jednání těchto
jedinců je patrný účelový nátlak a neochota vést konstruktivní diskusi se členy VVST.
Současně upozornil, že veškeré dotační finanční prostředky pro reprezentaci a TDN 2014
byly rozděleny a jako další prostředky pro výjezd na TDN 2014, požadoval VVST použití
finančních prostředků uložených u sdružení Stavimat trial sport Dolní Čermná a sloužící pro
disciplínu trial . Sdružení Stavimat trial sport Dolní Čermná požadavek VVST neakceptoval.
Aleš Labík se vyjádřil, že není ochoten pod tímto nátlakem dále kandidovat pro další období
jako člen VVST. Členové VVST David Fabian a Jiří Olmr se k vyjádření připojili
s prohlášením, že si nejsou vědomi žádného pochybení, ale na neustálé nátlaky Jiřího
Svobody, Marka a Dominika Wünschových, Martina Matějíčka a jejich doprovodů nebudou
dále kandidovat pro další období jako členové VVST.
Pavel Karkoš - předseda VVST se k výše uvedené diskusi vyjádřil, že cítí podporu široké
trialové veřejnosti, není si vědom pochybení a své rozhodnutí o dalším působení nechce
vydávat pod účelovým nátlakem přítomných reprezentantů, kteří nesouhlasí s postojem
VVST. Příští volba VVST musí proběhnou dle řádů AČR, stejně jako proběhla volba
současného VVST.
Veřejné zasedání bylo ukončeno ve 21:00 h.

Generální sekretář požádal členy VVST o pokračování jednání bez veřejnosti.
Na společném jednání bylo potvrzeno generálním sekretářem panem Naušem, že příští
volba musí proběhnout v souladu s platnými řády AČR.
VVST se dohodl, že v případě účasti reprezentačního družstva na TDN 2014 bude hledat
řešení ve spolupráci s AČR pro dofinancování nákladů reprezentačního družstva.
Zasedání bylo ukončeno ve 22:00 h.

Zápis zpracoval Aleš Labík, člen VVST AČR

