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ABSTRAKT

Teoretická část bakalářské práce se zabývá pojmem singltrailové centrum a subkultury s ní 

spojené, jejich vývojem a historií ve světě a v České republice. Dále má za úkol zmapovat 

základní typy komunikace s veřejností. Podstatná část práce se zabývá současnými vizuálními 

prostředky a propagace jednotlivých center ve světě, ale především v České republice. Praktická 

část popisuje návrh vizuálního stylu, včetně navigačního systému a webových stránek pro 

singltrailové centrum Kyčerka ve Velkých Karlovicích.

Klíčová slova: logo, vizuální identita, webové stránky, orientační systém, mapa, cyklistika,  

jízdní kolo, singltrek, mtb

ABSTRACT

The theoretical part of the bachelor thesis deals with the concept of a single track center and 

subcultures associated with it. Their development and history in the world and in the Czech 

Republic. The thesis also aims to map the basic types of communication with the public.            

A substantial part of the work deals with the combined visual aids and promotion of individual 

centers in the world and especially in the Czech Republic. The practical part describes the 

design of the visual style, including the navigation system and website for the single track center 

Kyčerka in Velké Karlovice.
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ÚVOD

Subkultura nebo též komunita obecně je skupina lidí se specifickými kulturními znaky. Svou 

bakalářskou práci jsem se rozhodla věnovat právě subkultuře horských bikerů. Horská 

cyklistika je životní styl, kterého jsem i já součástí a proto je mi toto téma velmi blízké. 

Pohybují se zde lidé, kteří jsou mi sympatičtí svým životním postojem, pohybem, vztahem    

k přírodě, svému okolí a ostatním členům komunity.

Každá lidská skupinová činnost, potřebuje svou prezentaci. Ta se vztahuje na komunikaci 

uvnitř komunity samotné, ale také působením navenek. Uvnitř komunity se jedná o orientaci 

a pohyb, ale také různá pravidla či nařízení. Navenek potom můžeme pozorovat informativní 

a reprezentační účel, ve snaze se ukázat a nalákat další členy.

Jak ve své práci popíšu, tak od vzniku horské cyklistiky a mtb se toto odvětví silně 

diverzifikovalo a jedna z vývojových větví, která nyní zažívá dynamický růst je trailové 

ježdění. Určitá část horských cyklistů vyznává, než fyzický výkon, heslo, že i cesta může být 

cíl. Rychlost jízdy a zvládnutí technicky náročné tratě se staví před dosažený čas                     

a srovnávání s jinými jezdci. Zjednodušeně jde hlavně o pocit uspokojení z jízdy. Už z názvu 

„singltrail“ vyplývá, že se jedná o jednosměrné stezky, využívající terénu kopců a hor. Jsou 

stavěny mimo turistické značení, aby si cyklisté a turisté navzájem nepřekáželi. Všechna 

takováto centra mají svou infrastrukturu, zázemí, místo společného setkávání a komunitního 

vyžití. 

Ve své práci jsem se zaměřila na bike centrum Kyčerka Trails, které se řadí k jedněm             

z prvních singlcenter u nás. Valašský ráz tomuto místu dodává nezapomenutelnou atmosféru. 

Cílem bylo vytvoření samostatného vizuálního stylu, jelikož do této doby byly Kyčerka 

Trails prezentovány pouze jako součást Bikeresortu Valachy, který zahrnuje ještě několik 

dalších center. Chybí zde ucelený navigační systém, webové stránky i dárkové předměty, 

které jsou důležitou složkou financování. Proto jsem se rozhodla o návrh lepšího pojetí 

celkové vizuální komunikace centra Kyčerka Trails. Od návrhu loga, společně                        

s logomanuálem, přes navigační a informační systém, webovou stránku až po propagační 

materiály. Všechny tyto body by měly přispět ke sjednocení, atraktivitě, přehlednosti, dobré 

orientaci a pozitivní prezentaci centra. 
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1. SINGLE TRAIL CENTRUM

1.1. Historie a vývoj

1.1.1. Historie jízdního kola

Prapočátky vynálezu kola jako takového sahají až do roku 2500 př.n.l. a jsou připisovány 

Sumerské kultuře. Další zmínka o kolu pochází z období Tutanchamonovy říše přibližně 

1350 př.n.l. nacházející se v jeho hrobce, kde je zobrazen prostředek, který se pohybuje díky 

odrážení nohou. V roce 1492 vznikly kresby, které jsou přisuzovány Leonardu da Vinci, je 

však možné, že tyto skicy překreslil některý z jeho učňů. Leonardovo kolo je zatím nejvíce 

podobné jízdnímu kolu, jak jej známe dnes a poprvé se objevují šlapadla. Celá konstrukce, od 

řídítek až přes kola a rám, byla dřevěná. Taktéž jsou dochovány kresby z oken anglického 

kostela ve vesnici Stoke Poges, kde anděl sedí jako na koni na prostředku vypadajícím jako 

kolo.

První fyzicky sestrojené a dochované vozidlo poháněné lidskou silou zkonstruované 

hodinářem z Norimberku Johanem Hautzchem pochází z roku 1650. O více jak století 

později, tedy v roce 1791 sestavil Francouz Comte Mede de Sivrac první rychloběžku.           

O pouhé desetiletí později na Uralu vznikla revoluční konstrukce, která již využívala systém 

šlapání. Ovšem žádný z těchto pokroků se nesetkal s velkým společenským ohlasem.

Za vynálezce moderního jízdního kola je považován Němec Karl von Drais, který v roce 

1813 sestrojil první lidové vozítko, které fungovalo na principu dětského odrážedla. Přední 

kolo se dalo řídit a cyklista se odrážel nohama. Konstrukce tohoto kola byla vyspělejší            

a sofistikovanjěší, než první počiny jeho předchůdců. Rám byl sice taktéž dřevěný, 

doplňovaly jej však loukoťová kola s železnou obručí, kožené sedlo a tyč sloužící jako stojan 

pro kolo. Tento prostředek je dodnes nazýván drezína nebo také Draisina.

Obr. 1 Draisina kolem roku 1800
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V roce 1861 došlo k inovaci díky Pierremu Michauxovi, pohon přešel z odrážení na šlapání. 

Využíval technologii jednorychlostních pevných klik. V roce 1870 spatřilo světlo světa 

vysoké kolo, kde bylo přední kolo výrazně větší, což mělo přinést větší efekt při šlapání, 

bohužel, velkou nevýhodou byla nestabilita.

V dalších letech byla patentována zlepšení jako planetová převodovka, řetězová převodovka 

přenesená na zadní kolo, protišlapné brzdy, které pak přešly v brždění pomocí lanka, velikost 

předního i zadního kola se sjednotila a začaly se využívat gumové pláště. Kolo se tak stalo 

bezpečným dopravním prostředkem.

Do poloviny 20. století byla jízdní kola považována za hlavní dopravní prostředek na krátké 

vzdálenosti a bylo tomu tak až do chvíle, než začaly ustupovat rychlejším automobilům           

a skútrům. V 80. letech však cykloprůmysl pozoruje velký boom a to právě díky horskému 

kolu. Moderním fenoménem jsou pak elektrokola.

1.1.2. Jízdní kolo v reklamě

Jízdní kolo se velmi brzy stalo oblíbeným symbolem a produktem doby a rychle se dostávalo 

do popředí reklamy. Reklamní plakáty té doby jsou považovány za unikátní výtvarná díla, na 

kterých se podíleli známí umělci pro firmy vyrábějící jízdní kola nebo některé komponenty. 

Hlavním motivem bývala nejčastěji žena propagující značku firmy. 

Obr. 2 Evoluce kola od 19. st. po současnost
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Jeden z našich nejprestižnějších výtvarných umělců Alfons Mucha, pracoval na plakátech        

s cyklistickou tématikou. Plakát byl vytvořen na zakázku pro Harryho Reynauda z Paříže, jež 

byl generálním dovozcem kol značky Waverley z Ameriky do Francie. Plakát má o to větší 

kouzlo, že i když se jedná o reklamní plakát, jenž má propagovat kolo, je motiv byciklu 

značně upozaděn. V grafické stylizaci jsou místo celého kola znázorněny pouze řídítka, a tak 

se stal plakát odlišným od ostatních.

„Tento reklamní plakát od Alfonse Muchy pro firmu Waverley Cycles působí téměř 

prerafaelitským dojmem. Je tomu tak díky hadovitě stočenému účesu a pocitu, že postava 

ženy každým okamžikem přijde o šaty. Motivem kladiva a kovadliny se obraz hlásí k průmyslu 

zatímco ruka ženy drží ratolest symbolizující přírodu.“1

RYMER, David. Svět v plakátech: vývoj historických plakátů od uměleckých děl po moderní 1

techniky. Přeložil Ivana RYBECKÁ. Praha: Euromedia Group, 2019. Universum (Euromedia Group). 
ISBN 978-80-7617-627-0.

Obr. 3 Plakát Cycles Gladiator Obr. 4 Plakát pro Waverley, A. Mucha

Obr. 5 Reklamní plakát 
pro Motocycles Comiot

Obr. 6 Jean de 
Paléolugue – plakát pro 

Cycles Clément

Obr. 7 Jean de 
Paléolugue – plakát pro 

Liberty Cycles
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Plakát, pro společnost Motocycles Comiot, se ženou prohánějící se na kole mezi hejnem hus, 

jež upřeně pozoruje postarší pár. Žena nese prvky secese, zatímco husy japonismu. 

Pro společnost Cycles Clément vyobrazil Jean de Paléologue ženu držící jízdní kolo              

a vavřínový věnec jako symbol vítězství. Město jí leží u nohou.

U plakátu pro Liberator Cycles znázornil Jean de Paléologue ztělesnění svobody jako 

polonahou bojovnici, která v jedné ruce drží meč a druhou se opírá o kolo Liberator. Celkový 

dojem má působit neporazitelně.

Roku 1917 se v Miláně konala výstava kol a automobilů, ku této příležitost Leopold 

Metlicovitz vytvořil plakát, kde vedle sebe klade okřídlené bohy a sílu technologie.                

a moderního světa.  Novodobé technologie se zdají býti i bohy nedostižné.

Obr. 9 „Rossillonův plakát Pneu Vélo Michelin zachycuje dnes již klasickou ilustraci              

a obchodní značku Michelinu, Bibendum – panáčka z pneumatik, jak na kole a s doutníkem     

v ústech uhání francouzským venkovem k vycházejícímu slunci.“2

Ve Francii se stala cyklistika velmi populární. I díky závodům zde vznikala pozoruhodná 

umělecká díla. Světoznámý umělec Henri de Toulouse-Lautrec se zasloužil o propagační 

plakát pro značku řetězů Simpson z roku 1896. Na plakátu je znázorněný cyklista Constant 

  RYMER, David. Svět v plakátech: vývoj historických plakátů od uměleckých děl po moderní 2

techniky. Přeložil Ivana RYBECKÁ. Praha: Euromedia Group, 2019. Universum (Euromedia Group). 
ISBN 978-80-7617-627-0.

Obr. 8 Leopold 
Metlicovitz – plakát pro 
Mostra del Ciclo, 1907

Obr. 9 Plakát pro 
pneumatiky Michelin

Obr. 10 Plakát J. B. Louvet
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Huret a cyklistka Lisette Marton, ženská mistryně Evropy, která byla sponzorovaná značkou 

Simpson.

Také v Česku vznikala spousta nových firem na výrobu kol a s tím se ruku v ruce objevily        

i unikátní plakáty.

Na obrázcích 12 a 13 jsou plakáty propagující kola v českém prostředí, nalevo žena jedoucí 

na kole s hradem Karlštejnem v pozadí. Napravo pak žena propagující značku Slavia od 

firmy Laurin & Klement, která u nás působila od roku 1895 a roku 1906 přešla na výrobu 

motockylů.

1.2. Jízdní kolo v dopravě

1.2.1. Kolo jako dopravní prostředek

Díky neustálému zdokonalování se kola rozšířila natolik, že se staly oblíbeným dopravním 

prostředkem na kratší vzdálenosti. S výjimkou elektrokol je jízdní kolo poháněno pouze 

lidskou silou a neprodukuje žádné exhalace, což vede k podpoření ekologického aspektu. 

Některá města vytvořila projekty na podporu cyklodopravy a to rozsáhlým budováním sítí 

cyklostezek v centru měst i na jejich okrajích a dále také rozšířením systémů sdílených kol. 

Další velkou výhodou kol je jejich skladnost, nižší cena a přizpůsobivost – z kola se dá 

kdykoliv sesednout a pokračovat v cestě jako chodec a využívat chodníky. Také má příznivý 

vliv na fyzickou kondici jedince a tak se dá říct, že jízdní kolo je velmi vhodným dopravním 

prostředkem.

Obr. 12, 13 České plakáty pro propagaci kolObr. 11 Plakát pro řetězy Simpson,
Henri de Toulouse-Lautrec
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1.2.2. Stavba cyklostezek

Česká republika je právem považována za jednu z cyklistických velmocí. Stát přispívá každý 

rok stovky milionů na stavbu cyklostezek a jejich údržbu a každým rokem toto číslo díky 

stále větší oblibě roste. Největším investorem je Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). 

Státních investorů je však více jako například ministerstvo pro místní rozvoj.

„Aktuálně síť vyhrazených tras pro kola měří přes tři a půl tisíce kilometrů a je tak téměř 

třikrát delší než tuzemská dálniční síť. S ročním nárůstem kolem dvou set kilometrů nových 

tras je zároveň i nejrychleji se rozšiřujícím typem komunikací… Kromě specializovaných 

cyklostezek je v Česku přes 40 tisíc kilometrů značených tras na silnicích nižších tříd, o které 

se cyklisté dělí s motorovými vozidly.“3

1.2.3. Značení cyklostezek

Česká a stejně tak Slovenská republika patří k zemím, kde je věnováno obrovské množství 

pozornosti budování turistických tras a jejího značení, a tak se i se sousední zemí řadíme         

k nejhustší a nejdokonalejší síti turistického značení pro pěší turistiku.

V Česku to bylo v roce 1884, kdy byla poprvé oficiálně označena turistická pěší stezka 

Pohorskou jednotou Radhošť a následně od roku 1889 spolkem KČT (Klub českých turistů). 

Značení provádějí značkaři, kteří jsou vyškolení tímto klubem a práci dělají bez nároku na 

odměnu.

  iDnes. Zpravodajství. Cafourek, T. Česko, cyklistická velmoc. Do výstavby cyklostezek stát lije 3

stovky milionů. [Online] © 2019. [cit. 2020-07-24]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/
doprava/cyklistika-cyklostezka-kolo-silnice-dalnice-dotace-doprava-infrastruktura. 
A190605_190733_eko-doprava_mato

Obr. 15 Cyklystická stezkaObr. 14 Základní síť 
cyklistických tras v ČR
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Stejně tak se cyklystické stezky těší perfektnímu značení. Ministerstvo dopravy a spojů ČR 

nechalo vypracovat CDV – Základní systém cyklistických tras ČR. Ten se pak stal základním 

kamenem pro další značení cyklotras v ČR.

V Česku jsou cyklotrasy značeny již od roku 1997 díky Klubu českých turistů, kteří používají 

speciální turistické značení. Od roku 2001 jsou pak používány i speciální směrové dopravní 

značky platné od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. Jedná se o dva způsoby značení, které 

tvoří spletitou síť stezek, jehož garantem je Klub českých turistů z pověření ministerstva 

dopravy a vnitra. Cyklotrasy se skládají ze čtyř skupin, kdy počet číslic v označení trasy 

určuje třídu, do níž je zařazena.

Město Praha, která také patří mezi hlavní investory cyklostezek, roku 2007 uvedla vlastní 

způsob značení, kde před číslem stezky je písmeno A.

Obr. 16 Vodorovné značení 
cyklostezek

Obr. 17 Svislé značení cyklostezek

Obr. 18 Ukázka značení cyklostezek v městě Praha
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1.2.4. Fenomén městských kol

Městská kola jsou kola speciálně upravená pro jízdu ve městě. Jsou snadno rozpoznatelná od 

jiných druhů kol. V současnosti se stávají stále větším trendem díky jedinečnému 

designovému pojetí, které se nanejvýš přizpůsobuje uživateli. V západních městech jsou 

oblíbeným prostředkem pro všechny, kdo chtějí žít ekologicky a chtějí šetřit přírodu. Města 

dokonce zřizují automatizované stojany a parkovací domy pro bicykly. 

1.2.5. Cyklistické závody

Cyklistiku – jízdu na kole, lze provozovat s rekreačním, sportovním, turistickým nebo 

dopravním zaměřením.  Historie cyklistiky je úzce spjata s vývojem jízdního kola. Tématem 

této práce je jízda na horském kole, kdy se prolíná jízda sportovní, turistická a rekreační.

Prvním velkým známým měřením sil na kole byly závody na trase Paříž – Rouen už v roce 

1868. V roce 1900 pak vznikla dodnes fungující federace UCI (Union Cycliste 

Internationale), která celosvětově zastřešuje sportovní cyklistiku. Důležitost tohoto sportu 

dokladuje také fakt, že silniční závod je součástí Olympijských her už od počátku jejich 

novodobé historie. Na počátku dvacátého století vznikly také dva nejdůležitější cyklistické 

silniční závody, patřící se španělskou Vueltou do tzv. Grand Tour – jsou to italské Giro 

d’Italia (1909), ale hlavně francouzská Tour de France (1903). Tento třítýdenní etapový 

závod lze bezpochyby považovat za jednomu z největších světových každoročních 

sportovních akcí.

Od silniční cyklistiky se postupem času oddělily další cyklistické disciplíny. Některé lze 

považovat pouze za okrajové: jmenujme třeba kolovou nebo cyklotrial. Terénní závod                  

s hromadným startem, zvaný BMX dnes ale můžeme stejně jako dráhovou cyklistiku také 

Obr. 19 Městské kolo – Creme – 
Caferacer Man LTD Wood & Whisky

Obr. 20 Městské kolo – Creme – 
Caferacer Lady Doppio Pacific
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nalézt v programu letní olympiády. Hlavně v Evropě je velice populární cyklokros. Jednou     

z nejmladších cyklistických disciplín je horská cyklistika, zkráceně MTB.

1.3. Horská kola

1.3.1. Vznik horských kol

Na západním pobřeží Spojených Států vzniklo na přelomu 70. a 80. let spousta nových 

sportovních odvětví. Částečně se jednalo o dozvuky kultury hippies, která s sebou přinesla 

uvolnění společenských norem. Celé hnutí se rozdělilo na jakési politické a společenské 

pokračování „květinové kultury“, ale spousta mladých lidí se zaměřila spíše na vytvoření 

vlastních subkultur. A tak se v Kalifornii objevily první „prkýnka“ s kolečky, na kterých 

mladí Američané zdolávali např. prázdné bazény u opuštěných vil po tamních pravidelných 

lesních požárech, což lze považovat za počátek skateboardingu. Stejně tak došlo k masovému 

rozvoji do té doby lokální havajské zábavy – surfování. 

A v této náladě se objevila jedna rarita, ze které se posléze stal obrovský fenomén. Horská 

cyklistika. Dostupné prameny hovoří o tom, že absolutní základ této cyklistické disciplíny 

položili pánové Gary Fisher, Joe Breeze, Tom Ritchey a Charlese Kelly. Ti začali na 

prudkých svazích pobřežních hor severní Kalifornie sjíždět úzké chodníčky na bicyklech, 

které vycházely z tzv. městských cruiserů, které byly velmi populární v meziválečném 

období. Pro tuto dosud nevídanou zábavu měla tato kola vyhovující robustní rámy a relativně 

pevné výplety se širokými pneumatikami. Samotné počátky se nejvíce blížily dnešnímu 

downhillu – sjezdu na horských kolech. Na těchto „pravěkých“ bicyklech se totiž dalo jezdit 

téměř výhradně z kopce. Co bylo ale důležité, nejednalo se o závody, i když jakési prvky 

Obr. 21 Tour de France Obr. 22 Giro d’Italia
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porovnávání a soupeření zde byly taktéž zahrnuty. Hlavně ale aktérům ježdění šlo o zábavu, 

společný pobyt a adrenalinové zážitky uzavřené skupiny lidí, kteří nejdříve do prudkých 

kopců svá kola nesli a tlačili, aby si potom užili těch pár minut silného zážitku z rychlé jízdy 

dolů. Pochopitelně kola, která na tento typ jízdy nebyla určena, všemožně praskala, ničily se 

komponenty a neustále svým uživatelům ukazovala cesty k různým vylepšením. A tak, než 

vznikly první speciály – biky, od základu postavené právě na tento typ jízdy, předcházel tomu 

vývoj a výroba speciálních komponentů, které měly zajistit lepší funkčnost původních 

cruiserů. 

Rozrůstající komunita lidí kolem Fishera, Kellyho, Ritcheyho a Breeze, která se scházela na 

kopci Mount Tamalpais poblíž San Francisca, se snažila svá kola neustále vylepšovat.            

Z počátku se nejednalo o komerční produkci, ale spíše o to, že uvnitř této vznikající 

subkultury si kamarádi navzájem snažili pomoci. A tak, když některý z nich přišel na nějaké 

dobré technické řešení, nevyrobil jej jen pro sebe, ale nabídl jej i ostatním.

První postavený horský speciál s názvem Breeze 1 byl vyroben v roce 1977 a to pouze ve 

dvou kusech. Další model Breeze 2 vyrobil Joe Breeze ve větším počtu v roce 1979 a přesně 

zde dochází k zásadnímu přerodu. Původně zábava několika podivínů se stává základem pro 

obrovský business. Randolph Ross, výkonný prezident společnosti Ross Bicycles Inc., což 

byla firma vyrábějící kola pro americký trh už od devatenáctého století, řekl v roce 1983 listu 

The New York Times: „Tyto bicykly (myšleno MTB) jsou největší věcí, která se kdy udála      

v cyklistickém průmyslu. Od základu změní jeho tvář.“  A přesně to se stalo. Období od roku 4

1990–2000 se vyznačuje neuvěřitelným boomem ve výrobě horských kol.

Na základě původní subkultury z kalifornských hor vznikly nové firmy zaměřené pouze na 

MTB. Z těch, co přežily do dnešních dnů jsou povětšinou nadnárodní kolosy, které určují 

nejen tvář cyklistiky, ale i věcí s tímto spojených jako je oblečení, vybavení, věci denní 

potřeby. Jmenujme hlavně společnosti jako Specialized, Trek (součástí společnosti je dnes      

i původní Gary Fisher Bicycles), Giant, Scott, a další. Zároveň ale na tuto vlnu v 90. letech 

20. století naskočily staré firmy jako Shimano, Suntour, Sachs nebo Campagnollo, které 

zabezpečily producentům horských kol potřebné komponenty jako brzdy, řazení a posléze 

také odpružení. 

 Překlad: „I’d say these bikes are one of the biggest things that ever happened to the biking 4
industry. Its basic look constitutes a total shift in image for the industry.“
A STURDY MOUNTAIN BIKE WINS HEARTS IN THE CITY - The New York Times. The New 
York Times - Breaking News, World News & Multimedia [online]. Copyright © [cit. 26.07.2020].  
Dostupné z: https://www.nytimes.com/1983/07/30/style/a-sturdy-mountain-bike-wins-hearts-in-the-
city.html

https://www.nytimes.com/1983/07/30/style/a-sturdy-mountain-bike-wins-hearts-in-the-city.html
https://www.nytimes.com/1983/07/30/style/a-sturdy-mountain-bike-wins-hearts-in-the-city.html
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V následném období ohraničeném 90. léty minulého století horská kola vyrábějí, kromě 

velkých značek, i lokální výrobci, přidává se možnost importu levných kol z Taiwanu a Číny 

a trh začíná být zaplavený horskými koly různé kvalitativní úrovně. Spousta nových 

uživatelů začalo užívat kolo jako dopravní prostředek, ale zároveň – a to asi poprvé v historii 

cyklistiky, se bicykl stal zdrojem zábavy podle hesla: „I cesta může být cíl.“ Horské kolo 

mohlo, ale také nemuselo být sportovním nářadím, jelikož ne každý cyklista počítal vydané 

kalorie, watty a ujetou vzdálenost a sportovní výkon jako takový.

1.3.2. Design a konstrukce horských kol

Jestliže se dá říci, že vzhled a design silničních kol se víceméně sto let téměř nemění, úplně 

jinak tomu bylo u této kategorie. Bicykl jako takový je poháněn pouze lidskou silou, a tak je 

zde kladen důraz na co možná nejnižší hmotnost a proto na rozdíl například od motocyklu 

zde není tak velký prostor na designové „vychytávky“. Kolo je tvořeno rámem, což jsou         

v podstatě dva spojené trojúhelníky, vidlicí, dvěma koly, pohonem (kliky, převodníky, řetěz), 

brzdami, řízením (řídítka s představcem) a sedlem. Změny v designu a konstrukci jsou dány 

jak technickým vývojem, tak také v nezanedbatelné míře i marketingem a snahou urychlit 

obměnu vybavení u uživatelů.

Typickou ukázkou výše popsaného trendu jsou kola MTB, které historicky od počátku 

používaly ráfky o velikosti 26 palců. Bylo to dáno faktem, že první modely z Kalifornie 

vycházely z městských bicyklů. A na tento rozměr výpletů následně navázala i veškerá 

sériová výroba. Kolem roku 2000 se ale začaly objevovat kola s rozměry ráfků 29 palců. 

Zpočátku se jednalo pouze o jakýsi výstřelek, ale v okamžiku kdy se do problematiky vložil 

jeden z „praotců“ Garry Fisher, se situace dramaticky změnila. Marketing začal hlásat, že     

Obr. 23 První komunita tvořící  
se kolem horských kol

Obr. 24 Joe Breeze spolu s prvním 
horským kolem Breeze 1



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 22

26 palců je v podstatě trpěná chyba, jež vznikla už na začátku historie MTB a bylo 

vysvětlováno, že větší obvod plášťů zajistí lepší prostupnost terénem. Největší hráči oboru 

jakým je například Specialized postupně modely 26 palců zcela opustili a tak se stalo, že 

obecný pocit mezi bikery byl takový, že kdo jezdí na 26ʺ je v podstatě naprosto pomýlený. 

Nešlo rozhodně pouze o kosmetickou změnu, protože se většími koly změnilo v podstatě 

všechno: geometrie rámů, konstrukce vidlic, odstupňování převodů. Následně ale bikeři 

jezdící převážně techničtější tratě, začali tento trend kritizovat, protože „dvacet devítky“ byly 

v ostrých změnách směru neohrabané a i poloměry zatáčení jsou zde výrazně větší. Byznys 

ale opět přispěchal s řešením, což mu samozřejmě přineslo velké zisky. To řešení se jmenuje 

27,5ʺ nebo také 650b, což je pouze jiné označení téhož. Výsledkem je další rozměr většiny 

komponent, na půli cesty mezi 26ʺ a 29ʺ.

Je nutné ale přiznat, že tyto zrychlené a vynucené obměny sekundárně přinesly obrovskou 

akceleraci vývoje v oblasti technických řešení a materiálů používaných na horských kolech. 

Dříve používané ráfkové V-brzdy se dnes téměř neobjevují, nahradily je extrémně účinné 

kotoučové brzdy co nevadnou ani na dlouhých těžkých sjezdech. Dříve používané 

trojpřevodníky, co potřebovaly druhé řazení a přesmykač, se nejdříve zmenšily na 

„dvojtácy“, aby dnes odpadly uvedené ovládací a řadící komponenty, protože se dnes jezdí 

pouze s jednopřevodníkem. Po technické stránce se asi nejvíce vyvinuly a posunuly 

komponenty podvozku – vidlice a tlumiče. Pevné vidlice se dnes neobjevují už ani v nejnižší 

cenové hladině kol. Odpružené vidlice dnes disponují vysokým zdvihem (až 180mm),            

s všestranně nastavitelným útlumem a technologiemi, jež zabraňují pohupování při šlapání     

a to při stále klesající hmotnosti vidlice. To co je na bicyklu asi nejvýraznější – rám, se dnes 

vyrábí ze dvou materiálů: z různých hliníkových slitin a také z kompozitních materiálů, 

zjednodušeně nazývaných karbon. Jejich poměr na trhu je víceméně vyrovnaný, protože 

Obr. 25 Design kola Specialized z 80. let
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každé řešení má své výhody a nevýhody. Shora zmíněné dva trojúhelníky rámu se 

samozřejmě nadále objevují u tzv. hardtailů (kola s odpruženou přední vidlicí a pevnou zadní 

stavbou), designově rozmanitější je ale kategorie tzv. Full-suspension MTB kol. Jsou to 

bicykly s odpruženou vidlicí i zadní stavbou. Celkový vzhled kola je potom ovlivněn 

technickým řešením zadní stavby a umístěním tlumiče. 

Za zmínku stojí jistě ještě jedna zajímavost a tou je dělení na pánské a dámské MTB kola.      

S tímto trendem přišel přibližně v roce 2005 už zmíněný Specialized a byl okamžitě 

následován firmami Trek, Giant, Scott, Ghost nebo Cube. Myšlenka vycházela z teze, že 

poměr délky horních a dolních končetin a trupu se u mužů a žen při stejné výšce postavy 

zásadně liší. Z toho ale vyplývá že ženy, jejichž nohy jsou delší, musí mít zkrácenou horní 

rámovou trubku rámu – kolo musí být kratší, protože ženy mají kratší trup. S tím souvisel       

i vývoj dalších součástek a jejich rozdělení na pánské a dámské – vzpomenu zde například 

sedla, kdy ty dámské začaly mít úplně jinou konstrukci a navíc se dodnes vyrábí v různých 

šířkách a to skrze rozdílnou vzdálenost pánevních kostí. Paradoxně je tento technický směr 

dnes opouštěn (jako první od této idey ustoupila firma Specialized). Novináři a různí 

nezávislí experti se domnívají, že za tímto trendem stojí dnešní jakási genderová korektnost    

a obavy největších firem a hráčů ve vývoji techniky, aby nebyli nařčeni z šovinismu. 

Specialized, jež léta zdůrazňoval výše uvedené rozdíly dnes tvrdí, že mezi dvěma muži 

nalezne více biometrických rozdílů než mezi mužem a ženou.

1.3.3. Design cyklistického oblečení

Vizuální styl horských kol a jejich uživatelů lze rozdělit na vzhled vlastních bicyklů, oděv      

a výstroj jezdců. V počátcích horské cyklistiky byla patrná snaha vymezit se vůči masové 

cyklistice. A tak jezdci v horách severní Kalifornie volili naprosto civilní oděv: džíny, trička, 

košile a pevné kotníkové tenisky. Používat přilbu se považovalo za zbabělé. Další rozvoj 

horské cyklistiky přinesl změnu: ze silniční cyklistiky si bikeři „vypůjčili“ přiléhavé kalhoty 

s vložkou, přilby, bezprsté rukavice. Zkraje devadesátých let bylo moderní jezdit ve volných 

bavlněných tričkách. Co se barevnosti týče, svezla se i tato sportovní disciplína na tehdy 

moderních zářících žlutých, zelených a růžových barvách. Na přelomu tisíciletí se situace 

postupně změnila: v oblečení se objevily široké šortky, volné dresy, dlouhoprsté rukavice       

a přilby s kšiltem, co chrání lépe temeno hlavy. V rámci postupné diversifikace horských kol 

se samozřejmě oddělila i ta část vybavení, určená pro sportovněji zaměřené jezdce cross–

country. Barevně se oblečení posunulo směrem k tmavým odstínům, černé, šedé, tmavě 

zelené a bílé. Loga výrobců oblečení částečně ustoupila celkové grafice. 
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Samostatnou kapitolu a zároveň obrovský byznys představuje oblečení pro silniční cyklisty. 

To se barevně liší a směřuje do odstínů růžové, blankytně modré, žluté a zelené. Ve všech 

případech ale platí, že se možnosti vizuálního stylu oblečení rozvinulo s možnostmi 

digitálního potisku sublimačními barvami, které je ideální metodou na polyesterové prodyšné 

textilie.

Oblečení tohoto typu vyrábějí často firmy produkující kola, jako například Specialized, Trek, 

Scott, Cube, atd. Ovšem najdou se zde i velmi významní výrobci sportovního oblečení na 

extrémní sporty, uvedu například Fox, Dakine, Poc, SixSixOne, Seven, Endura, Maloja          

a mnoho dalších.

1.3.4. Vizuální styl horských kol

Vlastní horská kola samozřejmě kopírují vzhledově a co se barevnosti týče obecné trendy: 

osmdesátá a devadesátá léta „zuřivé“ odstíny, složité stříkané přechody barev a obrovská loga 

výrobců na rámech. Následuje zklidnění, jedno nebo maximálně dvoubarevné provedení        

s ostrými přechody. S rozšířením kompozitních (karbonových) rámů se velmi rozšířily kola     

s přiznanou strukturou materiálu. 

Loga proti barvě rámu přestávají být kontrastní a výrazně se poměrově zmenšují. Dříve 

rozšířený povrch stříbrných komponent (přírodní elox hliníku) ustupuje černé barvě. Občas 

se ale objeví drobné detaily provedené v jiných odstínech eloxu (anodického pokovování) – 

červená, modrá, zelená nebo zlatá. 

Obr. 26 Cyklistické oblečení
značky FOX

Obr. 27 Cyklistické oblečení značky 
Endura
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Zajímavý je také trend, kdy hlavně na drahá a špičková kola proniká spíše matný povrch na 

úkor lesklého lakování. Vlastní barvy jsou spíše tmavé – opět černá, celá škála šedé, khaki 

zelená, atp.

1.3.5. Členění horských kol

Crosscountry

Jestliže v počátku komerční výroby prodeje a výroby horských kol minulého století existoval 

vlastně jen jeden typ horského kola lišící se jen v detailech a kvalitě výbavy, na začátku 

nového tisíciletí došlo k zásadnímu členění horských kol podle typu použití. Těm původním 

se nejvíce podobají crosscountry a maraton. Jedná se o biky zaměřené na rychlost                  

a maximální využití vydané energie na šlapání. Mezi cyklisty se zažilo označení „chrt“. 

Cyklisté, kteří využívají tohoto stylu jízdy se považují za sportovce v pravém slova smyslu. 

Crosscountry je dokonce olympijskou disciplínou.

Obr. 28 Design kola MBK Hi-Tech 
Ranger z roku 1988

Obr. 29 Design kola Yeti ARC AS 
z roku 1994

Obr. 30 Moderní design kola Ibis 
z roku 2019

Obr. 31 Moderní design kola 
Specialized z roku 2019
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All–mountain / Enduro

Mezi těmito dvěma směry horské cyklistiky dnes stojí kola z různým pojmenováním jako 

trail–bike, all–mountain nebo enduro. Znamená to ale v podstatě jedno a totéž: kola 

zvládajíci pohodlnou jízdu po rovině nebo hřebenech hor a kopců, skvělé a bezpečné 

schopnosti při jízdě z kopce a v neposlední řadě výbornou stoupavost. Vyznačují se 

univerzální geometrií a komfortním odpružením, precizním řazením s velkým rozsahem 

převodů, a to vše s důrazem na co nejnižší hmotnost. 

Freeride

Jak už název napovídá, jde o jízdu ve volném terénu. Velká průchodnost spolu, větší zdvihy 

společně s odolným rámem a kvalitním odpružením nabízí ještě více adrenalinový zážitek. 

Jezdec využívá geometrie kola k různým trikům a rychlé jízdě. U tohoto typu jízdy nejde       

o čas, ale o prožitek a technické zvládnutí terénu.

Downhillová kola

Jsou nejblíže prehistorickým kolům ze západního pobřeží Kalifornie. Jedná se o bicykly          

s robustním rámem, velkými zdvihy odpružení a geometrií, která v podstatě neumožňuje 

jízdu po rovině nebo do kopce.

Obr. 33 All-Mountain / Enduro – 
Rocky Mountain Altitude Rally 

Obr. 32 Cross-country – BMC 
Teamlite

Obr. 35 Downhill – Specialized 
Demo 8

Obr. 34 Freeride – Kona Supreme 
Operator
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1.4. SINGLTREK

1.4.1. První krůčky k singltrekům

Pokud se zaměříme na to, kde dnes horští cyklisté jezdí, dá se situace popsat tak, že sjezdaři 

se shromažďují v horských centrech, kde vytěžují lanovky lyžařských center i v létě. Ve 

volné krajině se pak pohybují všichni ostatní a právě to se stává problémem. Trend poslední 

doby a to všemožné outdoorové aktivity ženou do hor a kopců čím dál větší masy turistů. A ti 

si na horských chodnících a turistických trasách musí s rychle jedoucímí cyklisty zákonitě 

překážet. 

Cestu z tohoto problému, částečně inspirovaný kalifornskými průkopníky ze 70. let, ukázal 

patrně jako první Dafydd Davis, který začal v roce 1995 v britském Walesu v lokalitě Coed Y 

Brenin vytvářet první tzv. singltrek. Jedná se o jednosměrný chodník maximálně využívající 

přirozeného sklonu v krajině tak, aby byla trasa co nejdelší. Jeho první singltrek centrum 

neslo i dnes kopírované atributy: základna s příslušenstvím a zázemím pro cyklisty, stoupací 

trail, který bikery vyvede k nejvyššímu bodu centra a hned několika traily různé náročnosti, 

které končí opět u základny. Na základě inspirace tímto prvním centrem začaly vznikat další 

nejdříve ve Velké Británii a později se rozšířily do USA, Kanady, kontinentální Evropy          

a Jižní Afriky. Zmíněný Dafydd Davis dokonce přímo spolupracoval s Tomášem Kvasničkou 

na projektu prvního singltrekového centra v České republice a to na kopci Smrk v Jizerských 

horách. Vzhledem k tomu, že tato centra se stávají velmi významnými prvky cestovního 

ruchu s výraznou podporou samospráv, k uvedenému trendu se postupně přidaly i známá 

vysokohorská střediska jako například Saalbach – Hinterglemm v rakouských Alpách. Zde 

ale vzhledem k obrovským rozdílům v nadmořských výškách se zřizovatelé od původní 

myšlenky centra odchylují využitím lanovek, které cyklisty vyvezou na nástupní body trailů.

Význam celého hnutí singltreků po celém světě pro místní ekonomiky dokumentuje fakt, že 

„praotec“ celé ideje Dafydd Davis obdržel od anglické královny šlechtický titul, právě za 

rozvoj cestovního ruchu ve dříve stagnujících oblastech Velké Británie. Nejinak je tomu          

i u nás v České republice. Místní samosprávy, vyšší územní celky (kraje) a příslušná 

ministerstva s využitím Evropských fondů masivně podporují rozvoj stávajících a vznik 

nových center po celé republice. K těm původním a vzorovým jako je Singltrek pod Smrkem 

a Rychlebské stezky se v posledních dvou letech přidaly například Trutnov trails se svým 

dlouhodobým programem, díky němuž by zde mělo vzniknout centrum s jednou z největších 

celkových délek stezek.
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Důležitým faktorem při budování singltrailů je environmentálně korektní a citlivé chování 

stavitelů a projektantů stezek vůči prostoru, kde se pohybují. Stezky musí respektovat 

zákonitosti jako je sklon, zaříznutí ve svahu, povrch musí být upraven tak, aby necházelo       

k erozi a vymývání při stékání vody po deštích. Celkově je kladen důraz na co nejmenší 

zásah do přírody. Někde lze využívat starobylé stezky, různé úvozové cesty a nebo jako třeba 

v Rychlebských horách původní kamenné myslivecké chodníčky. Jinde je ale nutné dělat 

větší zásahy do krajiny, vše ale musí respektovat nabyté poznatky tak, aby nedošlo                

k poškozování terénu, kde se stezky budují. Obecně se dá také říci, že právě tento citlivý 

přístup k přírodě přitahuje do center environmentálně uvědomělé uživatele.

1.4.2. Co je singltrek

Singltraily nebo také singltreky jsou úzké cesty a stezky vybudované v přírodě, převážně 

však v lese díky metodě prověřené mnoha lety. Stezky jsou vždy jednosměrné a jsou 

Obr. 37 Rychlebské stezky, stezky Jedovnice

Obr. 36 Mapa singltrailových center v Česku a na Slovensku
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výhradně určeny pro cyklisty, nikoliv turisty. Způsob budování je koncipovaný tak, aby 

sloužily k maximálnímu potěšení cyklistům, proto nikdy nevedou dlouho rovně nebo příliš 

do kopce. Při jízdě z kopce však umožňují jízdu maximální rychlostí a prověření dovedností.

Cestičky se vyhýbají turistickým stezkám, aby se zamezilo možným střetům a zároveň tak 

dbá na bezpečí obou z aktivit. Jsou šetrné k životnímu prostředí a kladou si za cíl využít 

maximální potenciál okolní přírody, kdy se nerovnosti stávají předností. 

Tato síť udržovaných stezek tvoří okruhy různých náročností – ty jednodušší pro začátečníky 

a rodiny s dětmi až po ty náročné, které mají za cíl procvičit obezřetnost a techniku jezdce. 

Sjezd se pak stává adrenalinovým zážitkem.

Každé takové centrum se soustřeďuje v základně, což je nástupní místo a středobod každého 

singltreku a bajkového dění, zde se potkávají lidi stejného zaměření. Konají se zde různé 

akce jako bajkové festivaly, akce pro děti, akce pro firmy či brigády pro úpravu stezek.

Součástí areálů se singltreky jsou další služby jako půjčovna kol, servis, infocentrum a bistro, 

či jiný způsob občerstvení. Obchod s cyklistickými potřebami a oblečením či dalšími 

předměty, nákupem těchto předmětů zákazník přispívá na chod stezek.

1.4.3. Financování

Fenomén singltrailů se dnes přenesl i do poněkud komerčnější sféry a to do velkých zimních 

lyžařských středisek, které hledají využití své infrastruktury mimo hlavní sezónu. Z hlediska 

principů financování i tyto centra využívají dotačních programů na podporu cestovního 

ruchu. Zároveň ale vše kolem takového střediska je zaměřeno na generování zisku. Jsou         

k tomu využívány všechny marketingové nástroje, které toto odvětví využívá dlouhodobě 

právě pro zimní období. 

V příkrém rozporu s tímto přístupem je fungování „čistých“ středisek, jež vznikly tzv. na 

zelené louce či spíše v zeleném lese a právě v České republice je tento směr natolik 

dominantní, že naše republika je zde považována doslova za evropskou velmoc. Cílem zde 

není generování zisku, ale spíše vytvoření částečně uzavřených komunit. Tyto komunity pak 

v daném centru budují stezky a odpovídající infrastrukturu v jakémsi režimu finanční 

udržitelnosti. Projevuje se to dobrovolnými brigádami, merchendisingem který je pro 

neznalého problematiky předražený, poněvadž se jedná o nepřímé donátorství organizací. 

Tyto čerpají různé dotační programy a to jak na běžný provoz, tak na větší jednotlivé 

projekty. Důležitý je zde samozřejmě i sponzoring, ale jednotlivé organizace neinvestují – 
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utrácí se pouze to, co je k dispozici. To sebou nese i určité nedostatky: do propagace center se 

neinvestují dostatečné finanční prostředky, až na výjimky webové prezentace nesou rysy 

amatérismu a obecně se spíše, než na tyto nástroje, spoléhá na „šeptandu“ uvnitř široké 

bikerské komunity.

Poplatky za užívání stezek jsou založené na dobrovolnictví a jsou používány na údržbu, další 

rozvoj stezek a pronájem lesních pozemků. 

1.4.4. Subkultura singltreků

Na stezkách se potkávají lidé, které pojí láska k horské cyklistice, avšak pochází                     

z rozmanitých sociálních skupin. Na jednom místě se tak setkávají lidé s různým postavením, 

odlišným věkem, schopnostmi i zájmy. Každý má rozdílné sportovní ambice – 

sebeuspokojení z dřiny bývá často odměnou všem, kdo stezky navštíví, najdou se zde lidé, 

kteří hledají adrenalin z rychlé jízdy po těžkém terénu, u spousty jedinců se zase jedná               

o životní styl, kdy mimo aktivního využívání trailů pak pomáhají dobrovolně na stavbě          

a údržbě stezek. Najdou se zde jednotlivci, páry i rodiny s dětmi. 

Jde tak o aktivní trávení volného času, se zaměřením na fyzickou zdatnost a pobyt  v přírodě. 

Byť jsou trasy uzavřené, je kladený velký důraz na základní kodexy cyklistiky – dbá se na 

bezpečnost všech přítomných. Nikdo se nesnaží závodit na úkor méně zdatnějších, když se na 

stezkách objeví někdo pomalejší, ostatní počkají, nebo se bezpečně vyhnou.

Celý koncept Single Trail centra je velmi ekologicky zaměřený. Nikdo si nedovolí 

jakýmkoliv způsobem znečišťovat prostředí, či jakkoliv jinak nabourávat harmonii místa. 

Důkazem je fakt, že na většinu stezek je zakázán vstup na elektrokole (výjimky tvoří starší 

lidé, či jedinci se zdravotními problémy) každý si totiž musí sjezd zasloužit a v mnoha 

případech vydřít. Dobrý pocit z úspěchu je pak o to intenzivnější.

Srdcem každého Singltrailového centra je tzv. základna, kde je vidět celá rozmanitost 

osazenstva. Atmosféra je zde bývá velmi uvolněná a přátelská.

Jak jsem již nastínila, součástí základen jsou restaurace či bistra, kde si každý přijde na své. 

Připravují se jak česká klasická jídla, tak vegetariánské či veganské pokrmy a často je            

k dostání i raw strava.

Samozřejmostí je, že centrum je přístupné i pro veřejnost a byť je skupina dosti uzavřená, 

„nediskvalifikuje“ nikoho, kdo do problematiky tolik nevidí a nezasahuje. Často se zde 
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objevují lidé, kteří jen nasávají atmosféru a rádi jsou součástí komunity, i když se aktivně 

nezapojují nebo si chtějí tento sport jen vyzkoušet a nedodržují všechny potřebné znaky 

subkultury jako je typ kola, styl oblečení a tak dále.

1.4.5. ČeMBA

Česká mountainbiková asociace, která se řídí heslem „Respektujme se navzájem“. Neziskový 

spolek terénních cyklistů a bikových nadšenců. Je členem IMBA EU5

„Chceme být silnou a respektovanou organizací, sdružující a zastupující terénní cyklisty, 

která dokáže efektivně hájit jejich práva a zájmy a přinášet lepší podmínky pro terénní 

cyklistiku v České republice. Chceme, aby horská cyklistika přinášela radost široké 

veřejnosti“6

 IMBA EU – International Mountain Bicycling Association, Asociace horské cyklistiky5

 ČEMBA. Naše poslání. [Online]. ©2020 [cit. 2020-06-17].  6

Dostupné z: https://cemba.eu/nase-poslani-81

Obr. 38 Komunita v Rychlebských stezkách

Obr. 39 Logo Asociace IMBA Obr. 40 Logo Asociace ČEMBA
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Hlavní náplní a cílem asociace je aktivně se podílet na výstavbě a budování nových stezek, či 

jinak podporovat terénní cyklistiku v rámci České republiky. Jednají se státní správou              

a samosprávou a hájí veškeré zájmy a práva cyklistů.

2. VIZUÁLNÍ KULTURA SINGLE TRAIL CENTER

2.1. Orientační systémy / mapy

Tato bakalářská práce se rovněž zabývá orientačním, či navigačním systémem v přírodě. 

Orientační systémy slouží po staletí lidem pro navigaci a poskytují potřebné informace.         

V současném případě značení pro cyklisty/bikery se jedná o venkovní systém značení. Ten je 

nejčastěji tvořen z PVC, plexiskla nebo dřeva. V případě bikeparků je kladen důraz 

především na ekologické materiály, proto zde nejčastěji vidíme využití dřeva.

Součástí jsou samozřejmě i tištěné mapky, kde jsou vyznačeny všechny trasy s ohledem na 

náročnost terénu, který je značen barevně podobně, jako u lyžařských sjezdovek:

• Zelená – vhodná pro bikery všechny fyzických a technických dovedností a to včetně dětí.

• Modrá – vhodná pro začínající a méně pokročilé bikery, terén je více zvlněný, na trase se 

začínají objevovat překážky v podobě menších kořenů, či kamení. 

• Červená – vhodná pro cyklisty, kteří již mají zkušenosti s terénní jízdou a mají již nějaké 

technické a fyzické dovednosti. Je tvořen dlouhými a zábavnými sjezdy s nějakými 

překážkami. 

Obr. 41 Mapa stezek v Mariánském údolí Obr. 42 Dřevěný ukazatel náročnosti trailu
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• Černá – vhodná pro nejzdatnější jezdce. Některé letáky/mapy dokonce obsahují nápis 

„Experts only“. Trasa má prudší sklon, bývá kratší, jelikož nevede po vrstevnicích ale 

kolměji dolů. Vyžaduje dobré technické i fyzické znalosti jezdce. Na trailu se vyskytují 

velké překážky v podobě kořenových systémů okolních stromů, velkých balvanů, prudkých 

zalomených zatáček, či skoků.

V samotném terénu pak pozorujeme nejčastěji jednoduché šipky zbarvené podle obtížnosti 

tratě. Nemělo by se tak stát, že se nevědomky vydáme na trať, na kterou bychom eventuelně 

nebyli technicky připravení.

2.2. Vizuální komunikace

2.2.1. Mediální komunikace

Cílem celé mediální komunikace je v tomto případě nalákat a přitáhnout další zájemce, 

nicméně v českém prostředí to souvisí i s tím, že centra čerpají finance na projekt jak ze 

státní pokladny tak z evropských fondů. V kruhu subkultury propagace není až tak důležitá. 

Důležitější je informační charakter webových stránek: například Rychlebské stezky se 

nacházejí v lesích Olomoucké arcidiecéze, tudíž provozovatel stezek není hospodářem 

lesního majetku. Nedokáže proto ovlivnit průběh těžby a svozu vytěženého dřeva. Bikeři 

chtějí ale vědět ještě před vlastní cestou do centra, které části / trasy jsou kvůli těžbě 

uzavřeny.

Z hlediska prezentace směrem ven, mimo komunitu, představují webové stránky trailové 

ježdění jako jednu z možností aktivního trávení volného času pro ty, co jsou orientováni na 

Obr. 43 Navigační systém v terénu
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horská kola. Zábavu si mohou užít jak jednotlivci, tak rodiny s dětmi, začátečníci                   

i adrenalinoví nadšenci. 

Součástí projektu vznikají weby, kde jsou všechny důležité informace jako adresa, mapa 

stezek, s označením náročnosti terénu, nabídky na výukové školky / kempy, různé akce, 

informace o základně, povětšinou půjčovna kol, ale třeba i počasí. 

Videospoty, kde jsou představeny stezky ve své největší kráse, kamera zachycuje přírodu         

a okolí, ale hlavně samotné traily a jejich terén. Často se dozvíme i něco z historie, jak se 

stezky stavěly.

Účelem celé propagace je především nenásilnou, ale účinnou formou dostat do povědomí 

maximálního množství potenciálních návštěvníků a turistů informaci o nově vzniklé nabídce 

v oblasti cestovního ruchu.

2.2.2. Tiskové materiály

V podstatě se omezují pouze na mapy a popisy trailů jako je jejich délka, převýšení, typ 

povrchu a obtížnost (podobné jako u sjezdového lyžování). Dále bývá součástí takového 

materiálu informace o možnosti finanční podpory formou nákupu nálepek na kolo nebo 

náramků. Podstatnou částí jsou také informace o dodržování základních pravidel jako je směr 

jízdy, chování na trailech, enviromentální požadavky a to vše se zdůrazněním faktu, že jak 

bikeři, tak vlastní stezky bývají v dané lokalitě pouze hosty, kteří se pohybují na cizím 

majetku. 

2.2.3. Merchendising

Jak jsem již zmiňovala, drtivá většina propagačních materiálů, které  jsou spojené s areálem, 

je jistou formou finančního příspěvku areálu. K dostání jsou náramky, nálepky, flašky, 

hrníčky, přívěsky, ale i cyklistické oblečení s logem centra jako rukavice, bundy, kalhoty atd. 

Kupci jsou připraveni zaplatit víc, než by byli zvyklí platit jinde. Vytěžené peníze jdou 

zpravidla na údržbu a stavbu trailů. 

2.3. Single Trail Centra v zahraničí

Čeští bikeři kteří mají v oblibě ježdění na trailechh hojně navštěvují tři okolní destinace:        

u našich nejbližších sousedů - na Slovensku se jedná hlavně o bikeparky, které fungují ve 
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vyhlášených zimních střediscích. Za zmínku stojí například Velká Rača, Kálnica, Martinské 

hole a největším areálem je zde Bike world Jasná v Nízkých Tatrách. Zde jde o tratě se 

zaměřením na downhill.

Druhá země v našem sousedství, kde vznikají v poslední době ve velkém počtu nové tratily je 

Polsko. Zejména ve Slezku na severní straně příhraničních hor s Českou republikou                

a Slovenskem lze nalézt hlavně endurové areály a po vzoru středoevropského průkopníka – 

Rychlebských stezek se jedná o těžké přírodní tratě bez podpory lanovek.

Asi nejčastěji se čeští bikeři vydávají na jih do Rakouska. V hornatém alpském terénu se opět 

hlavně využívá infrastruktura zimních lyžařských středisek. Velmi častým cílem bývá 

Semmering a nebo Wagrain. Jedno středisko se ale svým rozsahem a významem rakouským 

měřítkům zcela vymyká. Jedná se o Bike circus Saalbach - Hinterglemm. Už samotný název 

je téměř totožný se zimním Ski Circus a i v tomto případě se jedná o největší areál daného 

sportu v Rakousku. Ve dvou městech – Saalbachu a 3 kilometry vzdáleném Hinterglemmu je 

přes léto v provozu 6 kabinových lanovek, které spolu s devíti traily tvoří obrovský 

propojený areál.

2.3.1. Wales

Wales jako místo, kde se zrodila myšlenka pro jednosměrné stezky pro bikery soustřeďuje 

celé množství těchto center a základen.

Obr. 45 Mapa singltrailových center 
ve Walesu

Obr. 44 Oficiální stránka pro 
singltrailová centra ve Walesu
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Webová stránka MountainBikeWales.com, koncentruje informace a odkazy na všechny 

singltrailové centra a základy ve Walesu. Přehledně obsahuje informace o jednotlivých 

centrech, včetně ubytovacích kapacit, informací o počasí či map. Celé webové stránky jsou 

laděny do červené a černé barvy. Logo je také pojato v červené a bílé barvě a celý koncept je 

tak pozitivně agresivní a je jasné, že se jedná o adrenalinový zážitek.  

Stránky jsou ztvárněny atraktivně, přehledně a obsahují všechny potřebné informace. Každé 

okno odkazuje na jednotlivé traily. Nechybí samozřejmě informace o náročnosti, která je         

v tomto případě označena barvou hned na úvodním odkazu, jelikož zájemci se často 

rozhodují právě díky tomuto kritériu.

2.3.2. Rakousko – Saalbach–Hinterglemm

Ráj pro bikery v Alpách, kteří milují horský terén, panoramatické výhledy a otevřenou 

přírodu, či lesy. Jedná se jednoznačně o další využití infrastruktury skialpinistických center, 

kdy jsou jsou využívány jak lanovky, tak veškeré pohostinství a ubytovací kapacity. 

Infrastruktura ve městech je doplněna hned šesti půjčovnami biků, potřebného vybavení         

a bezplatnými umývárnami kol. To že je trailová kultura v letních měsících pro oblast 

naprosto klíčová, potvrzuje skutečnost, že místní ubytovací zařízení poskytují svým hostům 

tzv. Joker Cards, které znamenají velké slevy při nákupu celodenních nebo vícedenních 

jízdenek na lanovky. Tyto navíc platí i v druhém údolí – Leogangu. Propojením Bike Circusu 

a Epic Bikeparku Leogang tak vzniklo jedno z největších evropských středisek. Vlastní traily 

v Saalbachu–Hnterglemmu se svojí rozmanitostí vymykají rakouskému standardu, který 

znamená hlavně styl „hlavou dolů“. Mezi místními traily najdeme široký trail s velkými 

klopenými zatáčkami a obrovskými skoky – Panorama, užší a „umotanější“ Blue–line nebo 

přírodní Z–trail, které se ale všechny vyznačují velkým „flow“ – tj. pravidelností, rytmem      

a rychlostí. Nalezneme tu ale také velmi těžký a prudký X–trail, jež ukazuje jak vypadaly 

před deseti – dvaceti lety sjezdové tratě pro downhill. Jsou zde ale také velmi těžké endurové 

stezky, které se neupravují a jejich stav se ponechává vlivům, jak moc jsou rozježděné a jak 

moc se zde projevuje půdní eroze – Bergstagl Trail. Asi nejkrásnějším trailem, spadajícím do 

vysokohorských flow trailů je Hacklberg. Začíná ve výšce 2090m.n.m a v první třetině se 

jezdec pohybuje na holé otevřené stěně hory, kdy sjíždí pečlivě navrženou kamenitou stezkou 

s přiměřeným klesáním.

Český biker, který je přivyklý na kvalitativně vysokou úroveň značení ve volném terénu         

z domova, musí být v Rakousku poněkud zklamán. Ale vzhledem k tomu, že v momentu, kdy 
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se jezdec pohybuje na stezce, je její profil rozeznatelný, takže směrové značení není 

zapotřebí. Omezuje se pouze na výstražné značení křížení s komunikací, horskou pěší 

stezkou a nebo v momentu, kdy se za nepřehlednou částí trailu – skokem nebo zatáčku nalézá 

nějaké nebezpečí. Hlavní exteriérovou grafickou entitou jsou vjezdové brány na začátku 

stezky.

Areál je komerčně založený, a proto jsou doslova na každém rohu stojany s propagačními       

a naučnými materiály – mapami jak pro bikery, tak pro turisty, tipy na výlety a atrakce či jiné 

tištěné materiály. Logo spojuje jednoduchý nápis se stylizací Jokera, jakožto symbol Joker 

Card. Celý vizuál od tištěných materiálů až po web využívá šedou a červenou barvu              

v kombinaci s bílým nápisem a je tak příjemně sjednocený.

Webové stránky jsou zaměřeny jak pro zimní, tak pro letní sportovní vyžití a informuje          

o všech sportech, které se v této lokalitě mohou vyskytovat. I přes to, že se jedná o velkou 

koncentraci informací, je web přehledně rozdělen na zimní a letní sporty, které jsou dále 

jednotlivě rozčleněny, člověk si tak hezky může najít veškeré potřebné informace. Web je ve 

dvou jazycích (němčina a angličtina).

Obr. 46 Logo Skicircus Obr. 47 Logo Saalbach Obr. 48 Logo Leogang

Obr. 49 Mapa trailů v oblasti 
Saalbach–Hinterglemm–Leogang

Obr. 50 Joker Card
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Originálním a vzhledným prvkem jsou dřevěné brány při vjezdu na traily. Vyhlížejí jako 

rámy do okolní krajiny. Povětšinou jsou tvořeny jen ze dřeva, tedy ekologického materiálu, 

který nikterak nenarušuje přírodu. Názvy trailů jsou vyfrézovány, či malovány.

Jakýmsi podlogem areálu Saalbach je Home of Lässig, což může znamenat něco jako Domov 

bezstarostnosti. Toto logo doprovází celý areál jak pro turisty tak cyklisty, můžeme jej vidět 

na propagačních předmětech, na tištěných materiálech, navigačních systémech, či jako 

vylaserovaný nápis na lavičkách u lanovek. 

2.3.3. Jižní Afrika – BAOBAB Trails.

Český projekt cestovatelské komunity, který umožňuje objevovat přírodní traily a bikeparky 

převážně na africkém kontinentu. Formou aktivního cestovního zájezdu na kolech společně 

projíždějí například Afriku, Kamčatku ale i nám bližší Česko a Slovensko.

Projekt vznikl jako snaha o zmapování alespoň části Dračích hor, tedy Království Lesotho       

a východ Jihoafrické republiky za pouhých 20 dní. Projektu s názvem MTB Lesotho se ujali 

Obr. 51 Webová stránka centra Saalbach–Hinterglemm

Obr. 52 Logo Home of Lässig Obr. 53 Propagační materiály s logem Saalbach a 

Home of Lässig
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kamarádi z Valašska Roman Kalabus a fotograf Zbyněk Duchoň. Cílem bylo trasování 

stávajících a nových stezek a určit jejich obtížnost.

Jelikož jde čistě o jednotlivé zájezdy a nejedná se tak o uzavřený bike park, nevyskytuje se 

zde značení pro samotné bikery, či jiné propagační materiály na samotném místě.

Logo hezky znázorňuje spojení stromu baobab, jakožto symbol Afriky a zatočené cesty. 

Nápis je bezpatkový, celkově je logo jednoduché, výrazné a snadno aplikovatelné i v malých 

velikostech.

Na webových stránkách můžeme najít cestovní deníky z jednotlivých expedic. Mimo jiné 

také eshop s propagačními předměty, které jsou převážně zpracovávány z ekologických 

materiálů. Škoda jen, že chybí mapy cest.

2.3.4. Slovensko – Kálnica

Bikepark Kálnica patří mezí oblíbené destinace bikerů. Nachází se přibližně 10km od 

Nového Mesta nad Váhom. Nabízí celkem 10 tratí různých náročností, od začátečníků až pro 

experty, kteří si přijdou na své v prudkém klesání mezi kořeny, balvany či dropy. Bikepark 

též využívá lyžařského vleku.

Každoročně už 10 let se zde koná největší bike festival na Slovensku, sponzorovanou mimo 

jiné Birrelem a RedBullem. Jedná se o velice oblíbený a navštěvovaný festival. Soutěží se 

Obr. 54 Logo BAOBAB Trails.

Obr. 55 Propagační předměty s logem BAOBAB Trails.
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hned v několika kategoriích. Oficiální informace o této události se dají nalézt jen na 

facebookových stránkách @bikefest.kalnica.

Staré logo Bikeparku (Obr. 59) kombinuje prvky vztahující se k historii obce Kálnice – erb, 

koruna, a dynamické prvky – ozubené kolo, nápisy ve dvou sklonech, působí komplikovaně a 

nepřehledně.

V roce 2015 změnil areál Bikepark Kálnica logo, autorem je držitel ceny Reddot Awards 

2013, Michal Staško. Logo přímo vychází z oficiálního loga obce Kálnice a její historie, která 

sahá až do 14. st. A která je úzce spojená s hradem Beckov. V zápětí navázalo i logo pro 

Skipark Kálnica, které je ve stejném stylu a navazuje na vzhled loga Bikeparku. 

Obr. 60 Nové logo 
Bikeparku Kálnica

Obr. 61 Další varianta   
nového loga

Obr. 62 Variace loga 
DEMA Skipark Kálnica

Obr. 59 Staré logo Bikeparku 
Kálnica

Obr. 58 Logo obce Kálnica

Obr. 56 Start závodu Obr. 57 Logo bike festival 
2019
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Nové logo je nyní velice zjednodušené a svěží, zachovalo si motiv erbu a královské koruny 

jako historický kontext a převodníku. Nápis Kellys, jakožto sponzora nahradil nový název 

DEMA Bicycles. Logo využívá jen dvou barev – zelené a černé, v případě Skiparku je zelená 

obměněna za červenou. Škoda jen, že v malých velikostech jsou vnitřní nápisy nečitelné. 

Motiv erbu, koruny a převodníku se v logu dokonce opakuje.

Při procházení dostupných materiálů jsem dospěla k názoru, že propagace bikeparku je na  

velice špatné úrovni. Jediné materiály, kde se dá zhodnotit propagace Bikeparku Kálnica je 

sociální síť facebook a webové stránky, přičemž ty působí velmi amatérsky. Ve srovnání         

s jinými prohlíženými stránkami bikeparků, ať už zahraničními nebo českými, je považuji za 

nepřehledné, chaotické a celková úprava je nevzhledná. Odkazy jsou často prázdné nebo 

velmi zastaralé a již neplatí. Logo bylo sice v roce 2015 změněno, nicméně není nikde 

aktualizováno a stále se používá logo staré. Jediný materiál, využívající nového loga jsem 

našla na českých stránkách ceskebikeparky.cz  na mapě. Samotná mapa (Obr. 63) je až moc 7

jednoduchá, slouží pouze orientačně a nedají se z ní vyčíst základní informace, při použití      

v terénu je nevhodná. Nová mapka (Obr. 64) využívá nové logo, nicméně opět má jen 

orientační účel.

  Bikepark Kálnica - České bikeparky. Vítejte na Českých bikeparcích [online].  7

Dostupné z: https://www.ceskebikeparky.cz/bikeparky/bikepark-kalnica/

Obr. 63 Stará mapa Obr. 64 Nová mapa
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2.4. Single Trail Centra u nás

2.4.1. Rychlebské stezky

Rychlebské stezky, umístěny v krásné přírodě Jeseníků, jsou jedny z našich nejstarších, 

největších a nejnavštěvovanějších singltreků u nás. Síť několika okruhů rozdílných terénů       

a náročností namotaných okolo Sokolího vrchu jsou určeny pro zkušenější bikery.

Stezky využívají myšlenky znovu najít a zrekonstruovat staré myslivecké a lovecké chodníky 

a vdechnout jim takto nový život. Středem celého parku je základna s půjčovnou, bistrem       

a malým obchodem s propagačními předměty.

Rychleby se vyznačují jednoduchým logem využívající zelenou, bílou a černou barvu.           

V nápisu Rychlebské stezky se objevují dvě ligatury, což by mohlo znázorňovat propojení 

stezek nebo i člověka s přírodou. Psaný bezpatkový text doplňuje jednoduchá stylizace 

horského kola v kroužku. 

Designu webu dominují textové informace, které kromě základních faktů zahrnují informace 

o bike škole, ubytování v okolí, půjčovně kol, tipy na výlet. Při studování webových stránek 

jsem došla k závěru, že množství textu je větší, než by bylo třeba. Stránky by si zasloužily 

zatraktivnit obrazovými vjemy.

Další podstatnou funkcí webové prezentace Rychlebských stezek jsou informace a přehled      

o dobrovolných brigádách při údržbě stávajících a stavbě nových trailů.

Za velké plus ale považuji video na úvodní straně, které seznamuje s Rychlebskými stezkami 

a zve k návštěvě.

Obr. 65 Logo Rychlebských stezek, pozitivní 
a negativním verze

Obr. 66 Navigační systém
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Při aplikaci loga v navigačním systému jsou první volbou přírodní a k přírodě šetrné 

materiály. Navigační systém v areálu tak využívá dřevo a pro tiskové aplikace je často 

využíván recyklovaný papír. 

Jedním z předmětů, který se dá v obchůdku koupit je proužek Podporuji Rychlebské stezky 

(Obr. 69) symbolická částka je 100 Kč a jde o finanční sponzoring, zapojit se tak může 

kdokoliv. 

Hlavním trailem Rychlebských stezek je Super Flow, což je červená trasa. Vjezd na tento trail 

zdobí, podobně jako v rakouských Alpách, dřevěná brána s malovaným nápisem                     

a zjednodušenou stylizací tratě (Obr. 70).

2.4.2. Singltrek pod Smrkem

Stezky kroutící se v lesích na svahu hory Smrk jsou nejstarší v České republice. S nápadem 

vytvořit u nás první singltrack přišel Tomáš Kvasnička, který se inspiroval u mistrů trailů ve 

Velké Británii. Pozval si k nám Dafydda Davise, který dbá na ochranu přírody a který 

pomohl při plánování a výstavbě zdejších trailů.

Obr. 67 Snímek z videospotu Obr. 68 Mapa areálu Rychlebských stezek

Obr. 69 Pásek Podporuji Rychlebské 
stezky

Obr. 70 Brána na Super Flow
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Autorem loga a vizuální identity je grafický designér pan Lumír Kajnar. Při tvorbě loga se 

inspiroval podstatou singltreků – přírodní materiály, nepravidelnost, přizpůsobení krajině, 

cesta. Logo je proto ztvárněno ručně psaným spojeným písmem. 

„Toto není logo jedné cyklostezky, ale celé nové neobjevené kultury trávení nového času. 

Singltrek aspiruje na fenomén doby. Osobitý design jeho identity podporuje tyto ambice. 

Logo je pouze nejviditelnějším poslem singltreků, nikoliv nejvýkonnějším, tím je zážitek 

návštěvníků.“8

Snadná a přehledná orientace podle mapy – zobrazuje čtyři stupně náročnosti a další 

informace o vzdálenostech jednotlivých stezek. Při prohlížení webových stránek jsem došla      

k názoru, že jsou nepřehledné, využívají příliš mnoho barev a tvarů tlačítek, proto si myslím, 

že by zasloužily zjednodušit a dodat soulad.

  KAJNAR Lumír, Singltrek. [online]. Copyright © 2020 [cit. 2020-04–17]. 8

Dostupné z: https://www.slideshare.net/Lumir/singltrek

Obr. 71 Logo Singltrek pod Smrkem, 
pozitivní a negativní verze

Obr. 72 Ukázka vzniku loga

Obr. 73 Mapa areálu Singltrek pod Smrkem Obr. 74 Web Singltreku pod Smrkem
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2.4.3. Singltrail Moravský kras – Jedovnice

Součástí Singltrailu Moravský kras jsou dva rozsáhlé bikeparky – Jedovnice a Mariánské 

údolí. Stezky jsou rozděleny do třech okruhů a obecně jsou technicky méně náročné, jsou tak 

vhodné i pro rodiny s dětmi.

Při návštěvě a prohlížení dostupných materiálů si myslím, že propagace Singltrailu Moravský 

kras je na velmi dobré úrovni. Vizuál parku využívá svěží zelenou, černou a bílou barvu. 

Hravě zhotovené logo využívající stylizaci ručně psaného písma, které je dobře čitelné           

a siluety terénu tak vystihuje profil prostředí. Tento styl je využitý na všech propagačních 

předmětech. 

Webové stránky jsou vytvořeny velmi přehledně a snadno se na nich dají nalézt všechny 

potřebné informace jako dostupnost, umístění základny, informace o přilehlém kempu, počasí 

a další služby, které areál nabízí jako servis kol či občerstvení. Stránky jsou stavěny               

s možností anglického jazyka a obsahují odkazy na sociální sítě.

Obr. 75 Logo Single Trail 
Centra Jedovnice

Obr. 76 Logo Festivalu dětské cyklistiky 
v roce 2018

Obr. 78 Ukázka webových stránekObr. 77 Mapa areálu 
Single Trail Jedovnice
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Mapa je tvořena ve vizuálním stylu a je velmi přehledná, jednotlivé okruhy jsou značeny 

barevně podle náročnosti. Navigační systém stezek využívá přírodní materiály.

Součástí základny je také půjčovna kol a obchod, který má velký výběr propagačních 

předmětů, převážně cyklistické oblečení, s motivem Singltrail Moravský kras. Celý vizuál je 

tak velmi atraktivní.

Navigační systém využívá dřevěné stojany a značení tištěné na PVC. V areálu jsou                

3 sjezdové traily a jeden stoupající, který je pro všechny společný, na jeho vrcholu se nachází 

jednoduchý stojan s mapou a základním poučením o vhodném chování bikerů v přírodě. 

Ukazatelé jsou jednoduché, přehledné, snadno viditelné. Šipka má barvu podle náročnosti 

tratě.

Obr. 79 Propagační předměty s logem centra

Obr. 80 Navigační systém stezek Single Trail Jedovnice
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2.4.4. Bike Arena Vsetín

Jedno z nejnovějších center poblíž Vsetína pracuje na výstavbě jak trailů, tak základny. Logo 

spojuje symbol kola a hor – tedy převodník a vrstevnice. Uvnitř ozubeného kolečka je nápis 

BAV, kde je viditelné špatné prostrkání. Škoda jen zatočeného písma a jeho velikosti, navíc 

ještě rozdílné. Svoji nekompatibilitu dokazuje umístění na webových stránkách, kde je nápis 

naprosto nečitelný. Logo v této podobě je proto použitelné pouze ve větších velikostech. 

Využívá zelenou barvu spolu s bílou, doplňkové barvy jsou pak v přírodních odstínech – 

šedá, hnědá, černá. 

Moderní vzhled webových stránek je svěží, atraktivní a přehledně najdeme všechny potřebné 

informace a není přehlcený. Mapa je stručná, náročnost stezek je barevně odlišena, najdeme 

informace o uzavírkách počasí, akcích aktualitách – jako terénní změny na stezkách. Také 

obsahuje informace o správném chování cyklistů.

Obr. 83 Webová stránka BAV Obr. 84 Mapa areálu BAV

Obr. 81 Logo BAV Obr. 82 Cedule parkoviště u areálu BAV
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2.4.5. Trutnov Trails

Trutnovské stezky se mohou pochlubit poměrně novým vizuálem od Tomáše Horáka. Je 

tvořen ručně psaným vektorovým fontem. Písmena jsou nepravidelná, tučná a nápis je tak 

výrazný a dobře čitelný. Je doplněn o symbol kola ve stejném ručním stylu. Logo je velmi 

jednoduché, vkusné, dobře použitelné jak v malých tak velkých velikostech a snadno 

zapamatovatelné. Jednoduše a přehledně jsou pojaté i celé webové stránky.

Orientační systém zahrnuje dřevěné kůly na viditelných místech s barevně označenými 

šipkami a názvem trailů. Výhodu a hravost vidím v možnosti proměny loga (Obr. 86), kdy se 

dá krásně využít při uzavření stezek na konci sezóny, či jako zákaz vjezdu v případě těžby 

dřeva.

Obr. 85 Logo TT, pozitivní a negativní verze Obr. 86 Uzavření stezek

Obr. 87 Plakát otevření 
sezóny

Obr. 88 Upomínkové předměty



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 49

2.4.6. Cyklo aréna Vysočina

Výstavba centra započala v roce 2011, první otevření se pak konalo v roce 2015. Logo 

využívá spojení erbu a stylizace cyklisty, barvy jsou použity modrá, zelená, červená a šedá, 

celá kompozice je mírně chaotická a příliš složitá. Z hlediska využitelnosti je logo velmi 

slabé, jelikož obsahuje spoustu prvků a ne příliš vhodnou kombinaci barev. Vybrané písmo je 

podle mého názoru také nevhodné. Stylizace cyklisty připomíná spíše závodníka, než bikera 

na horském kole. Omezená použitelnost jde vidět i na webových stránkách, kdy musí být 

podloženo bílým pruhem.

Webové stránky nepůsobí harmonicky, využívají všechny barvy z loga, především však 

červenou. Prostor je rozdělený do několika bloků, což působí nejednotně a velmi chaoticky. 

Nápisy na fotografiích jsou díky červené barvě špatně čitelné. Textové informace značně 

převažují nad obrazovými, což působí náročně a čtenář ztrácí chuť stránky prohlížet. Mapa 

(Obr. 91) by se měla zaměřit pouze na areál a stezky nikoliv na blízké město. Celkový dojem 

na mě působí amatérsky, neuspořádaný a neatraktivní. Při prozkoumávání jsem nenarazila na 

další formy propagace, které by se daly vyhodnotit.

Obr. 89 Logo Cykloaréna Vysočina, horizontální a vertikální varianta

Obr. 90 Web Cykloaréna Vysočina Obr. 91 Mapa singltreků
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2.4.7. Kyčerka Trails

Díky své členitosti a hornatému terénu je Valašsko oblíbenou a atraktivní destinací pro 

cyklisty. Nachází se zde více než 700km značených cykloturistických tras, které nabízí 

výhled na okolní Beskydy, projížďky hlubokými lesy a lukami s roztroušenými valašskými 

chaloupkami. Každoročně se zde koná několik cyklistických akcí od cyklomaratonů až po 

nejznámější Vrchařskou korunu Valašska – Držitelem VKV se stane ten biker, který jako 

první zdolá 20 vrcholů Valašska. Na důkaz se musí na každém z vrcholů vyfotografovat         

a fotky odeslat na určený email. Organizátoři pak volí v několika kategoriích od nejmladšího 

bikera / bikerku, miss biker / bikerka až po nejšpinavějšího bikera / bikerku.

Bikeresort Valašsko a Bike arena Vsetín je ucelený systém tras na území Vsetínských vrchů    

a Javorníků. Nabízí souhrné informace a služby pro cyklisty, aby si svůj zážitek z jízdy mohli 

vychutnat naplno, a to i když zde zavítají poprvé. Není proto divu, že resort se pyšní třemi 

„NEJ“– nejstarší, nejkomplexnější a největší. Resort nabízí zážitky v podobě jízdy po 

hřebenovkách valašských hor, zpevněných cestách či silnicích, kde si člověk může užít 

pohodovou jízdu i s dětmi. Možností je i využití služeb průvodce, který cyklistům připraví 

atraktivní vyjížďku.

Obr. 92 Vizuální styl Bikeresortu Valašska

Obr. 93 Informační leták
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Bikeresort Valašsko vznikl v roce 2007 a je tak nejstarším a největším uceleným 

cyklistickým územím v ČR. Kromě desítek kilometrů Cyklostezky Bečva a silničních tras se 

zde nachází doslova ráj pro MTB bikery. Soustřeďuje několik trailových areálů: Bike park 

Kyčerka, Bike trails Valašsko, Bike aréna Vsetín a Marikovské Traildorádo na slovenské 

straně pohoří Javorníků. Najdeme zde však i klasické MTB trasy, jejichž délka dosahuje 

348km a linou se po hřebenech Vsetínských Beskyd a Javorníků. Mottem resortu je „Jen tak 

si zajezdit“.

Kyčerka bikepark se nachází v údolí Pluskovec. Je součástí a také centrálním bodem 

Bikeresortu Valašska. Areál využívá zimního lyžařského vleku z jehož vrcholu vedou 3 traily 

různých náročností. Najdeme zde také pumptrack, skill centrum, kde si zájemce procvičí 

dovednosti na překážkách a nechybí zde ani půjčovna kol.

Od svého počátku prošlo logo Bikeparku Kyčerka několika změnami. Jako první můžeme 

vidět siluetu bikera spolu s nápisem v kombinaci hnědé a oranžové. Logo je sice čitelné, 

nicméně se jeví, i díky kombinaci barev, nezajímavě. U druhého loga můžeme vidět velký 

posun, kdy se drží vizuálu Bikeresortu Valašska a tedy jakoby seřezaný nápis spolu                

s vrstevnicemi. Logo z hlediska použitelnosti je výrazné a čitelné i v malých velikostech, 

výběr fontu je určitě vhodnější, než u předchozí verze. Třetí logo je jen modifikované             

o stylizaci kopců spolu s typickým valašským kloboukem.

Nyní však chce areál Kyčerka změnit svou tvář. Slovo „bikepark“ už se používat nebude, 

jelikož areál dál nebude využívat služby vleku, vybuduje se zcela nový stoupací trail a areál 

ponese název Kyčerka Trails.

Tištěné mapy, které areál využívá jsou složité a až příliš podrobné a nepřehledné. První mapa 

ukazuje pouze vlastní areál Kyčerky a to na stylizované 3D mapě. Mapa dává jistou 

představu o tom, jak jsou stezky v terénu vedeny, ale orientace podle takového mapového 

podkladu v horní části trailu je témeř nemožná. S ještě větším problémem se potýká druhá 

zobrazená mapa. Tato si klade za cí zobrazit celý Bikeresort Valachy, což vzhledem k jeho 

Obr. 94 Vývoj loga Bikeparku Kyčerka
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rozsahu znamená velké měřítko. V takovém rozlišení se ale právě například trailcentrum 

Kyčerka v mapě úplně ztrácí.

K řešení tohoto problému je součástí mé praktické bakalářské práce.

Obr. 95 Mapa trailů areálu Kyčerka Obr. 96 Mapa Bikeresortu 
Valašsko
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3. REDESIGN TRAILŮ KYČERKA

Kyčerka Trails, dříve Bikepark Kyčerka, je velmi oblíbeným místem mezi horskými cyklisty. 

Valašská krajina nabízí skvostné pohledy do kraje, členitý horský terén rovněž naskýtá 

mnoho úžasných příležitostí k zážitkům. Zdejší jedinečná kultura a gastronomie se postarají  

o neobyčejnou atmosféru. Kyčerka je součástí celku Bikeresortu Valachy a do současné 

sezóny byla prezentována jen jako součást tohoto komplexu. Avšak nyní nedošlo k dohodě 

mezi provozovatelem Kyčerka Trails, panem Romanem Kalabusem a majitelem lanovky,        

v jehož důsledku se areál musí přejmenovat. Název “bikepark“ totiž může nést jen ten areál, 

který zahrnuje lanovku. Spolu s touto změnou přišla i snaha pokusit se o prezentaci Kyčerky 

také samostatně. Ve své bakalářské práci jsem se pokusila o řešení tohoto problému a navrhla 

jsem vizuální identitu pro Kyčerka Trails. V důsledku pravděpodobného využití vizuálu jsem 

brala ohled na technické, organizační i finanční problémy areálu.

Mou snahou bylo vytvořit jednotný vizuální styl areálu společně s navigačním systémem, 

který k problematice singltreků bezpochyby patří. Vzhledem k velikosti areálu bylo 

důležitým aspektem mé práce zvolit styl mapování a zakreslování tras tak, aby byly jak 

atraktivní, tak informativní a aby jedinec mohl vyčíst všechny důležité informace. Dostupné 

materiály jsou buďto přespříliš podrobné a pro cyklistu nepřehledné, či příliš jednoduché       

a tehdy zase neposkytnou potřebnou orientaci. 

3.1. Značka Kyčerka Trails

3.1.1. Redesign značky Kyčerka Trails

Hlavním prvkem vizuální identity je vlastní značka, která bude reprezentovat Kyčerka Trails. 

Snažila jsem se dosáhnout toho, aby vypadala moderně, čistě, byla snadno zapamatovatelná    

a sjednotila celý komplex Kyčerky.

Obr. 97 Staré logo  
Kyčerka Bike Park

Obr. 98 Stávající logo Kyčerka 
bikepark
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Jak jsem se již zmínila v teoretické práci, v průběhu existence Bikeparku Kyčerky má značka 

svůj vývoj. Zpočátku bylo logo pro Bikepark Kyčerku samostatné, posléze však vizuál jak 

Resortu Valachy, tak Kyčerky nesl jednotný styl. Při vytváření nové značky jsem se snažila, 

aby bylo na první pohled jasné, že se jedná o samotný bikepark – tedy stezky pro horskou 

cyklistiku, nikoliv o celý komplex v okolí Kyčerky, proto jsem volila stylizaci horského kola. 

Současně jsem však také chtěla využít motivu vrstevnic, který bude doprovázet vizuální styl. 

Z několika pokusů a náčrtů jsem vybrala jeden, kde je kolo zobrazeno z přední strany             

a nikoliv jak to běžně bývá z boku. Tato pozice kola mi umožňuje další využití v některých 

dalších slovech využívaných v areálu.

Výběr fontu byl taktéž důležitý, dala jsem si za cíl vytvořit nápis, který by reprezentoval 

charakter a podstatu myšlenky singltrailů – dynamický, moderní, nepravidelný a výrazný. 

Podstata singltrailů se hlásí k myšlence ekologie a úctě k přírodě, a proto v mém návrhu hrálo 

roli a technologické zpracování loga, které bude často zobrazováno na přírodních materiálech 

– logo musí být snadno aplikovatelné. Písmo se pak vyskytuje v celé identitě.

Obr. 100 Využití stylizace mtb kola
 v nápisu

Obr. 99 Snaha o zachycení geometrie mtb 
kola

Obr. 101 Návrhy písma Obr. 102 Finální varianty loga
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Finální značkou se tedy stala stylizace s mtb kolem a nápisem ve dvou variantách – nápis        

v jednom řádku / nápis rozdělen do dvou řádků.

Důležitým bodem značky je barevnost. Vzhledem k praktickému využití na přírodních 

materiálech, kdy nejčastěji je používáno dřevo, do kterého se značka laseruje či frézuje není 

možné využívat barvy nebo jemné detaily. Proto je značka jednoduchá a v těchto případech 

snadno aplikovatelná. V tištěných materiálech pak lze využít i barevnou variantu, kdy jsem 

zvolila pouze černou a zelenou, která symbolizuje přírodu, svěžest, život.

Značka je koncipovaná tak, aby byla dobře rozpoznatelná i v malé velikosti a mohla být 

využívaná při povrchových úpravách na různých typech materiálů.

3.2. Vizuální identita

Spolu s jasně definovanými pravidly užívání značky jsem potřebovala vytvořit celý jednotný 

vizuální styl Kyčerka Trails, která by se vzájemně doplňovala se značkou. Styl, využívající 

podobné opakující se prvky, které se budou objevovat na všech dostupných prostředcích 

vizuální komunikace, jako jsou tiskové materiály, informační panely, webové stránky, či 

Obr. 103 Horizontální a vertikální  varianta loga, v pozitivní a negativní verzi

Obr. 104 Ukázka značky použitá na dřevěném podkladu
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upomínkové předměty. Za hlavní prvky jednotné vizuální identity bych označila logo, 

typografii, užité barvy a ilustrace.

3.2.1. Typografie

Vlastní nápis obsažený ve značce vychází z písma DIN Condensed BoldTM. Písmo má 

jednotný tah, je bezpatkové, úzké a působí jednoduše. Na originálním fontu jsem provedla 

několik změn, které se týkaly lehkého zeštíhlení jednotlivých znaků, ale hlavně – všechny 

příčky jsem vykonstruovala ve sklonu, což dodává písmu nepravidelnost a dynamiku, která je 

charakteristická pro celou myšlenku trailů.

Výběr doplňkového bezpatkového fontu Roboto™ byl ovlivněn počtem řezů a znaků               

s obsaženými diakritickými znaménky, které v českém jazyce běžně využíváme. Důležitým 

aspektem byl také výběr písma tak, aby byl v souladu s celým vizuálním stylem. Font Roboto 

Obr. 105 Písmo pro Kyčerka Trails

Obr. 106 Písmo Roboto



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 58

splnil všechny mé požadavky, a proto jsem jej využila ve své práci. Vizuál využívá 

především řezy Light, Light Italic, Regular, Regular Italic, Bold a Bold Italic.

3.2.2. Sazba

Všechny materiály, ať už v online podobě, či tištěné se řídí společnými použitými prvky, 

které zaručují kompaktnost. Hlavním motivem je v první řadě dobře viditelná značka. 

Především se jedná o letáčky s mapou, webové stránky, informační panely v terénu, které 

však mají velkou váhu pro orientaci a hlavně dárkové předměty, které jsou důležitou formou 

sponzoringu. Formální komunikace ve smyslu obchodní korespondence, popřípadě 

komunikace s úřady probíhá u těchto trailových center v relativně malé míře. Z tohoto 

důvodu jsou artefakty jako hlavičkový papír, poznámkové bloky, vizitky a propagační 

materiály víceméně nepodstatnou formou komunikace a v celkovém rozsahu nedůležitou 

částí sebeprezentace. Nicméně i tak jsem se ve své práci na tuto problematiku pro úplnost 

zaměřila.

3.2.3. Příklady vizuálního stylu Kyčerka Trails

Cílem této části práce je aplikování navrhnutého stylu a definovaných principů na konkrétní 

materiály, předměty a tištěné materiály. 

Obr. 107 Ukázka hlavičkového papíru, zápisníku, reprezentačního 
 a formálního razítka, razítka a vizitek
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3.2.4. Mapa

Jedním z nejobtížnějších úkolů byla tvorba mapy. Nezabývala jsem se celým bikeresortem, 

ale pouze stezkami v areálu Kyčerka Trails. Areál zahrnuje několik stezek vlnících se podél 

lanovky, ale také ty, které vedou po hřebeni. Jedna mapa pro všechny stezky tak není možná, 

jelikož oblast je tak velká, že by byla mapa velice stručná a pouze orientační. Výzva tedy 

byla vytvořit mapu, která bude zahrnovat všechny traily, i ty hřebenové a stejně tak bude 

dostatečně informativní, aby se podle ní dalo orientovat a jezdec si mohl zvolit stezku podle 

náročnosti terénu. U všech tras je znázorněna barevnost podle typu cesty, nebo obtížnosti:

• oranžová – stoupací traily

• modrá – lehká, ale najdou se zde i těžší úseky

• červená – obtížná, vyžaduje znalosti a dovednosti

• černá – pouze pro experty

• žlutá – veřejná oboustranná komunikace

Mapa, kterou předkládám splňuje všechny mé požadavky, kde jde vidět terén kopců                

i zaznačené traily, jak tento svahovitý terén využívají, aby bylo jasné, jak je velký sklon mezi 

vrstevnicemi. Odprostila jsem se od všech detailů, které na mapách běžně bývají. Zahrnuje 

však důležitý nástupní bod, členění terénu a směr stezek, aby si člověk udělal představu         

o náročnosti.

Obr. 108 Mapa areálu Kyčerka Trails
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Nedílnou součástí navigačního systému jsou směrovky a navádění v terénu. Pro tento účel 

jsem zvolila jednoduché dřevěné sloupky ukotvené v zemi, nesoucí šipky v barvě obtížnost 

trasy, na kterou navádějí a název trailu. 

3.2.5. Navigační systém a informační tabule

Komunikace uvnitř komunity v areálu trailcenter probíhá kromě zpracovaných webových 

stránek dostupných na mobilních zařízeních se všem informacemi také v podobě 

informačních panelů a navigačního systému na samotných stezkách. V některých centrech 

dokonce omezují rozdávání tiskovin, to z důvodu šetrnosti k přírodě a aby posléze nemuseli 

tyto mapy v lese při úklidu sbírat. Pečlivě zpracovaná mapa je ale základem informačních 

panelů. Po příjezdu na základnu trailcentra by měl mít návštěvník možnost obdržet ucelenou 

informaci o tom, kde se nachází, jakým směrem by se měl vydat, jak dlouhý a náročný je 

stoupací trail a z podrobných popisů jednotlivých stezek si vybrat ten, který mu nejvíce 

vyhovuje. Nedílnou součástí informačního panelu bývají informace o zásadách chování vůči 

přírodě a ostatním návštěvníkům.

Druhým důležitým informačním panelem bývá ten na konci stoupacího trailu, podle kterého 

se jezdec zorientuje v terénu tak, aby mohl pokračovat na požadovanou stezku. K tomu 

napomáhá orientační systém ve tvaru šipek s označením trailu. Důležitou částí je také 

zpřístupnění zdravotních bodů. Vlastní začátek stezky bývá pak často označen pomocí 

vjezdové brány.

 

Obr. 109 Informační tabule Obr. 110 Použití tabule v terénu
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3.2.6. Propagační materiály a dárkové předměty

Jak jsem se již zmínila, obzvláště traily, které jsou založené na dobrovolnosti a soudržnost 

komunity, jak na komerčním základě, samozřejmě s využitím dostupných dotačních 

programů, musí ke svému samofinancování využívat merchendising. Člověka, který se 

nepohybuje v tomto prostředí překvapí relativně vysoká cena těchto předmětů. Ti, co tyto 

předměty cíleně kupují vědí, že tato vyšší cena je ve skutečnosti jejich donátorským 

příspěvkem pro chod celé komunity. Z opačného pohledu se tedy provozovatelé těchto 

trailcenter snaží vybrat atraktivní předměty svoji kvalitou i provedením, tak aby svým 

přispěvatelům za jejich finanční pomoc poskytli maximum.

3.2.7. Webová prezentace a mobilní aplikace

Webová stránka trailcentra by měla poskytovat dvě hlavní funkce. Tou první je prezentace 

trailcentra, popis jednotlivých trailů, ideálně i s videospotem, to proto, aby potencionální 

návštěvník měl představu o terénu do kterého se chystá vydat. Základním prvkem je tedy       

Obr. 112 Značení trailů Obr. 113 Použití značek v terénu

Obr. 114 Ukázka upomínkových předmětů
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i zde vytvořená mapa. Ta je základem i u druhé funkce a tou je informování v reálném čase. 

Zde je nutné mít k dispozici kvalitní a na objem přenášených dat nenáročnou mobilní 

aplikaci. Předpokladem je, že stránky na smartphonu bude používat jezdec přímo v terénu. 

Obě verze webu by měly být pověšeny na co nejjednodušší redakční systém tak, aby bylo 

možné zásadní informace – například uzavřené části trailu kvůli těžbě dřeva, zadávat opět 

přímo z mobilního telefonu.

Já jsem se ve své práci nezabývala vlastní aplikací, ale pouze náhledem, jaký by obě varianty 

webové prezentace mohly mít.

Obr. 115 Ukázka webové prezentace
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ZÁVĚR

Cílem mé práce bylo vytvořit vizuální styl relativně nového fenoménu a to singltrail centra. 

Zaměřila jsem se jak na informativní, tak i orientační a propagační prezentaci takového 

celku.

V úvodní teoretické práci jsem se snažila popsat celou problematiku, kořeny vzniku                

a současný stav singlrailových center u nás i ve světě. Jedná se o novou, velmi dynamicky se 

rozvíjející oblast sportovní a rekreační činnosti. I z tohoto důvodu je doposud velmi málo 

popsaná a k dispozici je nedostatek zdrojů. Zároveň ale nutno říci, že si moje práce vzhledem 

ke svému krátkému rozsahu neklade za cíl kompletní zpracování toho tématu. I tak bylo 

velmi zajímavé pokusit se zmapovat například historii vzniku samotné horské cyklistiky        

a počátek singltrailového ježdění. Podnětné také bylo hledání propagačních materiálů            

z počátku cyklistiky jako takové. Při svém hledání jsem zjistila, že principy prezentace 

hlavně v oblasti informačních materiálů a orientačních prvků v terénu jsou u jednotlivých 

traicenter velmi rozdílné a bohužel se zásadně liší i úroveň jejich zpracování. To mi ale dalo 

příležitost vytvořit v rámci praktické části práce nový vizuální styl, který není svázán 

žádnými zaběhlými zvyklostmi, protože tyto v podstatě neexistují.

V praktické části práce jsem se zaměřila na vytvoření logotypu, dále pak na mapový podklad 

a orientační a navigační terénní prvky. Sekundárně jsem se poté pokusila rozvíjet toto téma 

vytvořením informačního letáku, informační tabule a v neposlední řadě také zaměřila na 

merchandising. Téma by ale bylo možno rozvíjet dále, například vytvořením webové 

prezentace nebo mobilní aplikace pro jezdce. 

Díky této několikaměsíční práci jsem si vyzkoušela tvorbu vizuálního stylu pro takovou 

komunitu a organizaci, jakou je singltrail centrum. Měla jsem příležitost se obeznámit              

s historií cyklistiky a s ohledem na můj studijní obor také s prezentací a grafickým 

ztvárněním této oblasti od doby jejího vzniku po dnešek. Horská cyklistika a singltrailové 

ježdění je mi velmi blízké už proto, že se jí sama aktivně věnuji. Měla jsem tak možnost 

navštívit hned několik takových center jak u České republice, tak i v zahraničí a při té 

příležitosti potkat spoustu zajímavých lidí, kteří se tvorbou takových center zabývají.
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mapa/

Obr. 92 Vizuální styl Bikeresortu Valašska
zdroj: [archiv Bikepark Kyčerka]

Obr. 93 Informační leták
zdroj: [archiv Bikepark Kyčerk]

Obr. 94 Vývoj loga Bikeparku Kyčerka
zdroj: [archiv Bikepark Kyčerk]

Obr. 95 Mapa trailů Kyčerka
zdroj: [archiv Bikepark Kyčerk]

Obr. 96 Mapa Bikeresortu Valašsko
zdroj: [archiv Bikepark Kyčerk]

Obr. 97 Staré logo Kyčerka Bike Park
zdroj: [archiv Bikepark Kyčerk]

Obr. 98 Stávající logo Kyčerka bikepark
zdroj: [archiv Bikepark Kyčerk]

Obr. 99 Snaha o zachyceí geometrie mtb kola
zdroj: archiv autorky

Obr. 100 Využití stylizace mtb kola v nápisu
zdroj: archiv autorky

Obr. 101 Návrhy písma
zdroj: archiv autorky

Obr. 102 Finální varianty loga

zdroj: archiv autorky

Obr. 103 Horizontální a vertikální varianta loga v pozitivní a negativní verzi
zdroj: archiv autorky

Obr. 104 Ukázka značky použitá na dřevěném podkladu
zdroj: archiv autorky

Obr. 105 Písmo pro Kyčerka Trails
zdroj: archiv autorky
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Obr. 106 Písmo Roboto
zdroj: archiv autorky

Obr. 107 Ukázka hlavičkového papíru, zápisníku, reprezentačního a formálního  
razítka a vizitek

zdroj: archiv autorky

Obr. 108 Mapa areálu Kyšerka Trails
zdroj: archiv autorky

Obr. 109 Informační tabule
zdroj: archiv autorky

Obr. 110 Použití tabule v terénu
zdroj: archiv autorky

Obr. 112 Značení trailů
zdroj: archiv autorky

Obr. 113 Použití značek v terénu
zdroj: archiv autorky

Obr. 114 Ukázka upomínkových předmětů
zdroj: archiv autorky

Obr. 115 Ukázka upomínkových předmětů
zdroj: archiv autorky
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