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Dressler Camp 012 se uskutečnil již tradičně na začátku prázdnin v autokempu 

Tanvaldská kotlina v Jizerských horách. I letos jsme se snažili připravit co 

nejzajímavější a nejbohatší program pro všechny účastníky. Pro ty nejmenší prcky 

na odstrkovadlech, závoďáky na kolech, jednokolkách i na motorkách. Pro jejich 

kamarády, rodiče i příchozí diváky. 
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Základní data 

• datum: 3.-8.července 2012  

• místo: Tanvald, autokemp Tanvaldská kotlina 

• počet účastníků: 200 z devíti zemí světa ( Česko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, 

Dánsko,  Holandsko, Norsko, Anglie a Izrael) 

• největší hvězdy:  

     Alastair Clarkson (UK) - nejúspěšnější účastník historie Dressler Campu, tovární  

 jezdec Inspired bicycles určující trend moderního street ježdění ve světě 

     Thomas Remvik Aasen (NOR) - přední světový street jezdec produkující slavná 

 trialová videa 

     Rick Koekoek (NL) - 4. jezdec žebříčku mezinárodní cyklistické federace UCI 

     Andrei Burton (UK) - 11. jezdec žebříčku mezinárodní cyklistické federace UCI  

     Nick Cooke (UK) - špičkový street jezdec jezdící s podporou Inspired bicycles  

     Václav Kolář - mnohonásobný mistr světa a aktuálně náš nejlepší biketrialista 

     Adam Gerža - jeden z nejlepších českých jednokolkařů 

• závody: osm různých závodů pro všechny věkové kategorie a dovednosti jezdců 

• výuka: sedm dvouhodinových lekcí Školy kola s Pepou Dresslerem a dalšími šesti 

 lektory,   pět lekcí školy ježdění na motorkách, šest lekcí školy ježdění na 

 jednokolce s Adamem Geržou 

• návštěvnost: 2.000 diváků 

• koncerty: 2 koncerty, 3 kapely – K2, Black Bull Rock, The Gangnails 
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Závody 

Závody na Dressler campu jsou určené pro všechny. Domácí špička má šanci 

zkusit různé druhy disciplín a zároveň se porovnat s mezinárodní konkurencí. 

Nováčci zase zkusit  jak se vůbec závodí. Snažíme se přinášet nové soutěžní 

impulsy a nová pravidla a přitáhnout tak diváky i média. 
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Výsledky 

Retro Trial Race 

Pavel Klouček  

 

G-Shock Pump Track Race 

Elite: Josef Dressler 

Kids: Dalibor Šulc ml.  

 

Česká spořitelna 4X-Trial Race 

Elite: Alastair Clarkson (UK)  

 

Openfree Trial Contest 

Pavel Balaš 

 

Freestyle Trial Contest 

Alastair Clarkson (UK) 

 

TSG Best Trick Contest 

David Herka 

 

Inspired Trial Contest 

Rick Koekoek (NL) 

 

Monty Eliminator Race 

Václav Kolář 
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Hlavním cílem Dressler Campu je přitáhnout další zájemce k cyklistice a 

k biketrialu a naučit začínající nebo i „obyčejné“ xc jezdce více trialových 

dovedností. Účastníci si mohou půjčovat trialová, sjezdová a freeridová kola, 

jednokolky, ale i motorky. Mohou si nechat poradit od různých lektorů.  

Škola kola 
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Slogan Dressler campu je Trial, Fun and Rock n Roll. Tedy nejen jezdit, ale co 

nejvíc se i bavit a poznávat nové lidi. Snažíme se o kamarádskou atmosféru, 

připravujeme turnaje ve stolním fotbálku, různé exhibice a koncerty.  

Doprovodný program 
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Média 

• Plakátovací kampaň v okolí Tanvaldu a v cyklistických obchodech (plakát A2) 

• Roznáška letáků do domácností v Tanvaldu a na sportovních akcích, 

domácích i zahraničních závodech v biketrialu a trialu, na seriálu Kolo pro 

život (leták A5) 

• Reklamní kampaň a pozvánka na rádiu Jizera 

• Rozhovor a pozvánka ve Sport baru Aleše Valenty na rádiu Frekvence 1 

• Pozvánka na rádiu Impuls 

• Pozvánky v Deníku Jablonecka, časopisech Velo, Cykloservis, X-stream 

• Pozvánky na webech: www.biketrial.cz , www.mtbs.cz, www.ivelo.cz, 

www.joyride.cz, www.xstream.cz, www.bketrial.cz, www.cyklotrial.cz, 

www.freeride.cz, www.cyklotrial.sk, www.kolopro.cz , www.nasejablonecko.cz, 

www.monty.es, www.tribalzine.com a dalších 

• Pozvánky a všechny informace na www.dressler.cz a na Facebooku 

• Reportáž v hlavním zpravodajství ČT 

• Report v časopise Velo, Cykloservis a v Deníku Jablonecka a výsledky 

soutěží v dalších periodikách 

• Report na webech: www.biketrial.cz , www.mtbs.cz, www.ivelo.cz, 

www.joyride.cz, www.xstream.cz, www.bketrial.cz, www.cyklotrial.cz, 

www.freeride.cz, www.cyklotrial.sk, www.kolopro.cz , www.nasejablonecko.cz, 

www.tribalzine.com a dalších  

• Report na www.dressler.cz a na Facebooku 

• Videa umístněná na web a FB pro sdílení přáteli 

První videa z akce jsou  vidění zde: 

http://vimeo.com/45729392 

 http://vimeo.com/45834116  

 

Fotogalerii  a další následná videa naleznete  na webu www.dresslercamp.cz  
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Struktura sponzorů 

Partneři:  

Liko-S, Eurovia, Evropská cestovní pojišťovna, Trialtech, Inspired bicycles,  G-Shock, 

EPO, Garnier, Freegun,  Pivovar Litovel, TNN, Onza, SixSixOne, USN, GoPro, 

TSG, Tribalzine, Pila Zlatá Olešnice, Bobo blok, Oset bikes, Velo 

Generální partner:  

Česká spořitelna 

Hlavní partneři:  

Bicicletas Monty DRESSLERshop 
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Plakát 



19 Dokumentace Dressler Camp 012 

Leták 
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Dressler Camp Notebook 
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Pořádá: 

Monty-Prosport, s.r.o. 

Josef Dressler 

Sichrov 1623, Praha 9 

 

 

Tel. 603509622, 281930203 

E-mail: josef@dressler.cz 

www.dressler.cz 

mailto:josef@dressler.cz
mailto:josef@dressler.cz
mailto:josef@dressler.cz
http://www.dressler.cz/
http://www.dressler.cz/

