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Mgr. Aleš Řehoř, předseda a zakladatel 

„Kdysi jsem zaslechl, že kvalitu našeho projektu prověří 
druhá, případně třetí sezóna, která ukáže, nebo spíše dokáže, 
jestli se prosadí i do sezón dalších. Dnes mohu s klidnou duší 
prohlásit, že svěření cyklistické akademie do sportovního 
ředitelství Lukáše Petra byl vyzrálý tah. Nejen, že se OCA 
elegantně poprala s nepřízní covidových omezení, ale také v 
roce 2022 získala podporu města Brna a řady dalších 
partnerů, bez kterých by tento projekt jen těžce fungoval.  

OCA tak upevňuje svoji pozici na české scéně a svými výsledky  
a funkční členskou a realizační základnou se řadí mezi 
nejúspěšnější projekty tohoto charakteru v ČR, přitom věřím, 
že se OCA ocitá stále na svém začátku a ty největší úspěchy ji 
teprve čekají.    

Dovolte mi, abych poděkoval všem 
nadšeným cyklistkám a cyklistům, 
rodičům a fanouškům, partnerům a 
odborníkům, kteří se účastní společného 
programu, zažívají s námi výhry i pády, 
užívají si sport a pracují na dobrém 
jméně naší akademie. Rok 2022 
byla opravdu jízda, tak hurá do 
roku 2023." 
 



Mgr. Lukáš Petr, hlavní trenér a sportovní ředitel 

„Letošní rok byl pro naši akademii doslova přelomový. 
Rozrůstáme se o třetí tréninkovou skupinu a to o 
hendikepované závodníky. Hned v první sezóně získává Tomáš 
Kajnar v modrobílých barvách titul mistra České republiky.  
Další dvě bronzové medaile přidal František Kubínek. 
Mistrovskou medaili získávají premiérově i naši mládežníci a 
to konkrétně Lucie Fröhlichová v časovce dvojic. Se ziskem 4 
medailí z domácích šampionátů jsem velmi spokojen. Neustále 
jde vidět, jak se mladí cyklisté zlepšují, mají ze svého pokroku 
radost a užívají si dobrého kolektivu.  Nadále však zůstáváme 
týmem pro lidi, které cyklistika a všeobecně sport baví. 
Dospělí členové získali mnoho velmi cenných 
umístění nejen cyklistice, ale i v ostatních 
sportovních odvětvích včetně 
mezinárodních úspěchů v atletice, 
triatlonu či běhu do vrchu. Jsem na 
všechny členy Open Cycling Academy 
velmi hrdý." 



Sezóna 2022 

Leden a únor - sezóna 2022 byla odstartována náborem 
nových členů a také spoluprací s americkou firmou SMITH, 
která vyrábí cyklistické přilby, které chrání naše členy. 
Přelom leden/únor jsme absolvovali první společné 
soustředění, a to na běžkách v krásných Krkonoších. Také 
jsme stihli uspořádat školení trenérů. 

Březen - Skupina dospělých členů OCA vyrazila na jarní 
soustředění do Chorvatska a děti pomalu přesedlaly po 
zimní přípravě z bazénu a z tělocvičny opět na kolo. Sezóna 
2022 byla oficiálně zahájena jarní klasikou v Hlohovci - VC 
Hlohovce. 

Duben a květen - Závody odstartovaly! Český pohár, 
Drahanská vrchovina a náš oblíbený Brněnský pohár 
horských kol. Jaro členové OCA přivítali turistikou v NP 
Bobrava a středeční silniční tréninky dospělých byly opět 
zařazeny do rozvrhu, včetně tréninků na brněnském 
velodromu. Základna OCA se rozrůstá o další skupinu, a to 
o hendikepované závodníky - František Kubínek, Tomáš 
Kajnar a Tomáš Korbička. 



Červen - Absolvovali jsme VC Kola Svorada BORA 
Hansgrohe, charitativní akci You dream, we run a počet 
medailí narůstá všemi kategoriemi. Také se člen OCA Marek 
Bartůněk nominoval na mistrovství Evropy v MTB 
maratonu v kat. Elite, které se konalo v ČR a dojel si pro 22. 
místo. 

Červenec - MČR mládeže časovka ( 4. 
místo Lucka, 14. místo Matěj ), MČR 
hendikepovaných ( 1. místo Tom, 3. místo 
František ). V tomto měsíci si děti užily 
společný letní kemp u rybníka 
Sykovec, kde se poctivě trénovalo a 
zapracovalo se na technice.  

Srpen a září - Absolvovali jsme 
závody: VC Kola Svorada BORA 
Hansgrohe, pohár Drahanské 
vrchoviny, KPŽ, Krajský přebor JMK v 
MTB, Brněnský pohár MTB, Půlmaraton 
Moravským Krasem v Blansku a proběhl 
nábor nových členů ve věku 6-15 let. Děti 
nám neustále dokazují, že sport a zábava jde dohromady! 
Dospělí členové získávají výborná umístění i v jiných 
sportovních odvětvích jako např. v triatlonu či atletice. 



Říjen - Proběhlo soustředění dospělých v 
NMNM a i podzimní soustředění dětí a 
mládeže v Jeseníkách. Také jsme opět 
pořádali úspěšný Brněnský cyklokrosový 
pohár, který obsahoval 3 závody. 

Listopad - Finále Brněnského 
cyklokrosového poháru - Krajský přebor. 
Důležitá změna pro celý tým v tomto měsíci 
bylo přesunutí celého zázemí Open Cycling 
Academy kompletně na velodrom Brno. Pro 
OCA tato změna znamená mnohem lepší 
tréninkové podmínky, lepší dostupnost a 
spojitost s cyklistikou jako takovou. Byla také 
zahájena zimní příprava ( bazén, tělocvična a 
obecně komplexní fyziologická příprava dětí a mládeže pod 
vedením trenérů ) a na veletrhu Sportlife se akademie již 
druhým rokem úspěšně prezentovala. 

Prosinec - Díky spolupráci s AutoPalace Brno dostáváme k 
zapůjčení nový týmový vůz - Mitsubishi Eclipse Cross 4x4. 
Této spolupráce si vážíme a děkujeme za podporu mladých 
sportovců všem našim partnerům. Za celý rok 2022 se patří 
poděkovat také významnému partneru firmě Cyklobest, 
která našim členům zajišťuje kompletní cyklomateriál a 
špičková kola Bianchi a KTM za výborných podmínek, po 
celou sezónu. Jsme rádi, že tato spolupráce bude 
pokračovat i do sezóny 2023. Na konci roku byla také 
uskutečněna členská schůze OCA, na které byla shrnuta 
sezóna 2022 slovy výkonného výboru a byly představeny 
plány do nadcházející sezóny 2023, do které jde celá 
akademie opět silnější. 
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Sezóna 2023 
Kalendář plánovaných soustředění a závodů  

Český pohár mládeže MTB 
Český pohár mládeže na silnici 
Český pohár hendikepovaných 
Český pohár v dlouhém triatlonu 
Jihomoravská triatlonová liga 
Pohár Drahanské vrchoviny 
Brněnský pohár horských kol 
Brněnský cyklokrosový pohár 
Amatérská dráhová liga 
Velká cena kola Svorada 
Triexpert cup 
MTB Morkovice 
Krušnoman 
Triatlon Morkovice 
Pístovický Cyklokapr 
Půlmaraton Moravským krasem 
Vokolo Príglu 
Soběšická mulda 

soustředění mládeže Krkonoše 
soustředění dospělých Chorvatsko / Mallorca 
soustředění mládeže Vysočina 
soustředění dospělých Vysočina 
soustředění mládeže Jeseníky 
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Děkujeme Všem, kteří náš tým 
podporují. Moc si toho vážíme. 
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