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První IMBA certifikované školení 
trailbuildingu a údržby stezek v Čechách a 
ČeMBA seminář 
For information in English please visit http://www.cemba.eu/aktuality/pozvanky-akce-

srazy/prvni-imba-certifikovane-skoleni-trailbuildingu-v-cechach/ 

IMBA (International Mountainbiking Association) ve spolupráci s ČeMBA (Česká 

mountainbiková asociace) pořádá v Čechách první certifikované školení trailbuildingu a 

údržby stezek a ČeMBA pak doplňující seminář na legislativní témata spojená se stavbou 

a údržbou trailů. 

Obojí se uskuteční v jednom z nejznámějších center českého bikingu, Rychlebských 

stezkách na přelomu září a října tohoto roku.  

ČeMBA seminář na legislativní témata 

Seminář povede Roman Kalabus, člen výkonného výboru ČeMBA, zakladatel www.trails.cz 

a bikeparku Kyčerka na Valašsku, vedoucí projektu SPECIALIZED BIKE RESORT VALAŠSKO, a 

to v pondělí 30. září od 8.00 na základně Rychlebských stezek v Černé Vodě. ČeMBA 

seminář bude obsahově zaměřen především na oblast České republiky. 

Program semináře 

8.00-9.30 Úvod - kde a proč budovat terénní stezky   

9.45-10.30 Legislativní podmínky pro stavbu stezek v ČR  

10.45-12.45 Druhy potřebných (stavebních) dokumentací dle podmínek stavebních úřadů  

12.45-13.45 Oběd 

13.45-14.45 Jak realizovat výběrové řízení na dodavatele stavby trailu 

15.00-17.00 Zdroje financování staveb trailů v ČR 

Od 17.00 Diskuze 

Vyhrazujeme si právo program mírně změnit v zájmu obsažení co nejvíce důležitých témat. 

Cena semináře je 1100 Kč. V ceně je zahrnut jeden oběd a občerstvení. Kapacita je 

omezena.  
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Certifikované školení trailbuildingu pod vedením IMBA Trail 
Solutions 

Od úterý 1.10. do čtvrtku 3.10. pak můžete být součástí vůbec prvního certifikovaného 

školení trailbuildingu (stavění a údržby stezek) v Čechách, kterým vás provede Shane 

Wilson (USA) a Mark McClure (UK) z IMBA Trail Solutions, kteří mají za sebou několik let 

zkušeností se stavbou stezek v rozmanitých přírodních podmínkách po celém světě, kde 

také pořádají podobná školení. Školení bude probíhat v angličtině, bude zajištěn překlad 

do češtiny, avšak elementární znalost angličtiny je výhodou. Školení je vhodné pro všechny 

trailbuildery bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou z České republiky. Pokud máte chuť se 

zúčastnit ať jste odkudkoliv, nic v tom nebrání.  

Program školení 

UTERÝ 1.10.2013 

8:00-12:00 Teoretická část trailbuildingu na základně Rychlebských stezek v Černé Vodě 

12:00-13:00 Oběd 

13:00-17:00 Trailwork - stavba nového trailu 

Dobrovolná projížďka po skončení. 

Bude zajištěno občerstvení. 

STŘEDA 2.10.2013 

8:00-17:00 Trailwork - stavba nového trailu 

Dobrovolná projížďka po skončení. 

Bude zajištěn oběd a občerstvení. 

ČTVRTEK 3.10.2013 

8:00-12:00 Praktická údržba existujícího trailu  

Dobrovolná projížďka po skončení. 

Bude zajištěn oběd a občerstvení. 

Výsledkem by mělo být postavení cca 100-200m nového rozmanitého trailu a ukázka 

údržby již používáním ozkoušené stezky.  

Cena školení je 4200 Kč. V ceně jsou zahrnuty tři obědy a občerstvení. Kapacita je 

omezena. 
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Podmínky a přínos školení 

Podmínkou pro účast je pouze chuť a nadšení a včasné uhrazení poplatku (více v 

registračním formuláři níže). Není potřeba žádná předešlá zkušenost se stavěním trailů, 

avšak i pro již zkušené stavitele může účast na školení i semináři být velmi přínosná. Nejen, 

že se dozvíte přímé rady, tipy a zkušenosti od profesionálů, ale rovnou nabyté vědomosti 

budete moci přenést do praxe pod vedením těch nejlepších trailbuilderů, kteří vám budou 

ochotně radit. A to důležité na závěr, ze školení si odnesete certifikát IMBA. 

Kam se dostavit 

Vzhledem k tomu, že všechny 4 dny budou poměrně nabité, začínáme, jak již bylo výše 

napsáno, v 8.00 každý den. Je proto vhodné být na místě včas, a to vždy na základně 

Rychlebských stezek v Černé Vodě. Základna se nachází cca 1 km od Obecního úřadu 

směrem k hradu Kaltenštejn. 

GPS: 50°18'6.232"N, 17°9'29.643"E 

O víkendu 28.9., tedy těsně před konáním semináře a školení, bude probíhat v 

Rychlebských stezkách 3. ročník Enduro závodu MTB Challenge, možná tedy pro některé z 

vás bude spojení závodního víkendu a následného školení spojením příjemného s 

úžitečným. 

Ubytování 

Není zahrnuto v ceně, každý účastník si tedy ubytování zajišťuje sám. Tipy na ubytování 

najdete např. na webu www.rychlebskestezky.cz v sekci Ubytování.  

Co s sebou 

Pro každého účastníka školení bude zajištěno nářadí. Vemte si však vlastní vhodnou obuv, 

pro případ špatného počasí ideálně nepromokavé oblečení a obuv, pracovní (nebo bikové) 

rukavice, případně sluneční brýle. A hlavně nezapomeňte dobrou náladu :). 

Staňte se partnerem školení 

Staňte se partnerem školení a mějte tak unikátní možnost oslovit a navázat kontakty s 

těmi, kteří budou v budoucnu dost možná stát za některým z nově vzniknutých projektů 

bikových stezek, či center. 
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ČeMBA a IMBA jakožto neziskové organizace uvítají jakoukoliv formu, kterou byste byli 

ochotni se finančně spolupodílet na zajištění tohoto ambiciózního projektu, přičemž byste 

měli kontrolu nad tím, kterou část projektu, jako např. přípravy, organizace, zajištění 

prostor, pobyt a doprava školitelů, marketingové výstupy, amortizace nářadí apod. byste 

byli ochotni spolufinancovat.  

Pokud tuto akci chcete finančně podpořit, budeme velmi rádi a rádi se domluvíme na 

reciprocitě v podobě umístění Vašeho loga na plakáty, případně umístění vlajky, či jiného 

Vašeho reklamního prvku přímo na místě a po dobu konání školení.  

V případě zájmu o sponzorství nás prosím kontaktujte na emailu cemba@cemba.eu. Za 

jakoukoliv finanční podporu projektu budeme velmi vděční.    

 

Pro registraci navštivte článek: 

http://www.cemba.eu/aktuality/pozvanky-akce-srazy/prvni-imba-certifikovane-skoleni-

trailbuildingu-v-cechach/ 

Prosíme o volné šíření informací o školení i semináři. Čím více se nás sejde, 

tím kvalitnější podmínky pro bikování společně vytvoříme! 

 


