
VÝPIS Z ČESKÉ DATABANKY REKORDŮ AGENTURY DOBRÝ DEN 

PELHŘIMOV - rekordy na kole - 
 

Minutovka otoček na trialovém kole 

Václav Kolář z Blanska dokázal udělat během jedné minuty celkem 37 opakování triku 

spočívajícího v tom, že rekordman nejprve stojí na trialovém kole na dvou sloupcích 

europalet (á 5 palet) - každým kolem na jednom sloupci - a poté skočí tak, že se otočí o 180°, 

takže stojí oběma koly na opačném sloupci, než tomu bylo na začátku skoku. 

Rekordu bylo dosaženo 8. června 2013 v rámci programu 23. ročníku mezinárodního festivalu 

Pelhřimov – město rekordů. 

 

 

Skok na kole přes živé figuranty 

Jan Svoboda z Velkého Rybníka skočil na kole přes 17 živých figurantů do vzdálenosti 4,03 

m. 
Výkonu dosáhl 14.12.1995 v Pelhřimově. 

 

 

Skok z výšky na kole 

Jan Svoboda skočil bez dotyku se zemí na kole z výšky 3,4 m. Stalo se 30.10.1996 

v Pelhřimově. 

 

 

Nejdelší výdrž při skákání na předním kole 

Na festivalu Pelhřimov - město rekordů vydržel František Zelený skákat na předním kole 

cyklotrialu po dobu 1:11:67 min.  

 

 

Skok do výšky 

Cyklotrialista Petr Liška z Brna překonal rekord ve skoku vysokém na kole. Vyskočil do 

výšky 160 cm (11 palet). Výkonu dosáhl 10. června 2000 v rámci 10. ročníku mezinárodního 

festivalu Pelhřimov - město rekordů. 

 

 

Skok do výšky – přeskok laťky na cyklotrialovém kole 

Skok do výšky na kole. Petr Liška z Brna dokázal na svém cyklotrialovém kole přeskočit z 

boku laťku o výšce 105 cm. Výkonu dosáhl 10. června 2000 v rámci 10. ročníku  

mezinárodního festivalu Pelhřimov - město rekordů. 

 

Martin Kakáč z Blanska dokázal na svém cyklotrialovém kole přeskočit z boku laťku o výšce 

120 cm. Rekordu dosáhl 11. června 2016 v rámci 26. ročníku mezinárodního festivalu, 

Pelhřimov - město rekordů. 

 

 

 Skok do dálky na zadním kole 

Martin Kakáč z Blanska dokázal na svém cyklotrialovém kole skočit z jedné palety na druhou 

do dálky 270 cm. Odraz i doskok na zadní kolo. Rekordu dosáhl 11. června 2016 v rámci 26. 

ročníku mezinárodního festivalu, Pelhřimov - město rekordů. 


