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DĚLÁM, 

CO MĚ BAVÍ 
A NIKDY SE 

NEVZDÁVÁM

JMÉNO: Ing. Martin Matějíček
ZEMĚ: Česká republika

DATUM NAROZENÍ 9.8.1995
SPORT: moto trial
JEZDÍM OD: 2003

MOTTO: Pokud nevíš, jak se dostat přes 
překážku, zařaď trojku a dej plnej.



O MNĚ

Jmenuji se Martin Matějíček a moto trialu se věnuji již od roku 2003. Pro ty, kteří 
tuto disciplínu ještě neznají, je to velmi unikátní a atraktivní nízkorychlostní sport 
na speciálních motocyklech. Závody se rozdělují do několika úseků, kde závodník 
projíždí přírodní, či uměle vytvořenou dráhu s překážkami. Jezdec se musí vyhnout 
pádům, dotekům země nohama a poškození značení trati. Trialista s nejmenším 
počtem trestných bodů vítězí. Každý rok se účastním několika soutěží. Jedná se 
o seriál Mistrovství České Republiky, Mistrovství Evropy a Trial národů.  Dále si 
nenechám ujít ani několik závodů Mistrovství světa a další možné soutěže u nás, 
nebo v okolních státech. Ve skutečnosti jsou samotné závody pouhým zlomkem 
všeho okolo. Ani po tolika letech, co se trialu věnuji, jsem o něj neztratil sebemenší 
zájem a stále mě hodně baví a naplňuje. Vždy si stanovím nové cíle, které mě 
dále motivují a posouvají vpřed.  Abych těchto cílů dosáhl, musím denně tvrdě 
trénovat. Mimo tréninku na motorce se však rád věnuji i jiným sportům, které jsou 
potřeba pro fyzickou přípravu. Jedná se například o cyklistiku, jógu a v zimních 
měsících běžecké lyžování. Co se týká přípravy duševní, tak v současné době studuji 
Ph.D. obor, Informační a znalostní management, na univerzitě v Hradci Králové.



TRIAL 
NÁRODŮ 2015, 

ŠPANĚLSKO

• Mezinárodní mistr ČR 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

• Mezinárodní mistr ČR v třídě Junior 2016, 2015, 2013, 2011

• 6. místo na Mistrovství Evropy 2016 – kategorie “CHAMPIONSHIP” 

• Vicemistr USA 2014 – kategorie “PRO” 

• 1. místo na Trialu národů 2022, 2018, 2015, 2012 – kategorie “INTERNATIONAL” 

• 7. místo na Mistrovství světa 2013 – kategorie “YOUTH 125CCM” 

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY



OBLEČENÍ 
MŮŽE BÝT 
SKVĚLÝM 

MÍSTEM PRO 
VAŠE LOGO

SPONZORING

Není možné se posouvat kupředu, zlepšovat se a 
účastnit se závodů bez produktových či finančních 
sponzorů. Jako velké díky svým partnerům za 
tuto podporu poskytuji reklamu na všech těchto 
soutěžích, exhibicích, sociálních sítích a mnoha 
dalších projektech, které jsou spojeny s mou 
osobou. Sponzory propaguji v podobě loga, které je 
umístěno na dobře viditelných místech závodního 
dresu a motocyklu. Tvář vaší společnosti a její 
následná propagace může být tedy spojena se 
zajímavým projektem, který bychom společně 
tvořili.



MÉ PROJEKTY

• TRIAL SHOW - trialová exhibice 
vhodná jako doprovodný 
program

• MOTO ŠKOLA – individuální 
výuka jízdy nejen na trialovém 
motocyklu

• 2M CARBON PARTS – speciální 
karbonové díly české výroby



SKVĚLÁ 
SHOW PRO 
VAŠI AKCI

TRIAL SHOW

Abych přiblížil trialový sport veřejnosti a 
zužitkoval své zkušenosti, účastním se během 
roku i celé řady exhibic, které mohou být součástí 
doprovodného  programu jakékoliv akce. Ať už 
jde o firemní akci, motosraz, městské slavnosti, 
sportovní akce, festivaly nebo dětský den, vždycky 
se hosté či návštěvníci rádi podívají na vystoupení, 
které je netradiční a neokoukané. Na vystoupení 
jezdím se speciálně upraveným přívěsem, který 
se po rozložení promění na trial park. Veškeré 
překážky si tedy dovezu a pořadatel se nemusí 
o nic starat. Předvedu show, která zahrnuje 
nejrůznější skoky, přeskoky mezi překážkami, 
balancování na zadním i předním kole a rotace. 
Svoje vystoupení si sám moderuji a obvykle 
požádám o statečné dobrovolníky, kteří se sami 
stanou mými překážkami. 

www.martinmatejicek.com



ŠKOLA 
JÍZDY PRO 
VŠECHNY 
ÚROVNĚ

MOTO ŠKOLA

Je motorka váš dobrý kamarád a rádi byste se 
na ní něco přiučili? Každý by chtěl hned skákat, 
přejíždět kořeny, sjíždět prudké kopce, vyjíždět 
kameny, a tak dále. To bohužel nejde, když 
přeskočíte základy a nemáte správnou techniku. 
Mohu Vám předat dlouholeté zkušenosti, které 
Vám pomohou předejít beznadějným pokusům, 
zraněním a dostanou Vás na vyšší úroveň. Základy 
trialu se hodí i jako vhodný doplněk k jakékoliv 
moto disciplíně. (enduro, silnice, cross) Vybereme 
čas, místo, domluvíme si podmínky a mohu se 
vám individuálně věnovat, aby se Vaše jezdecké 
schopnosti zlepšily. Ukážu správné provedení 
jednotlivých prvků, najdeme spolu chyby a 
poradím co udělat proto, aby se to povedlo i 
Vám. Není důvod se stydět, rád Vám pomohu, ať 
jste úplný začátečník, či pokročilý jezdec. Je zde 
také možnost zapůjčení trialového motocyklu.



Díky svým zkušenostem, které jsem 
během ježdění a péčí o motorku získal, 
jsem se rozhodl založit firmu, která se 
zabývá výrobou kvalitních karbonových 
dílů na trialové motocykly. Všechny naše 
produkty jsou ručně vyrobené v České 
republice a jsou používány těmi nejlepšími 
jezdci na Mistrovství Evropy a Světa. V 
současné době je firma zaměřena pouze 
na produkci trialových komponentů, ale v 
budoucnu bychom rádi vyráběli produkty 
i pro jiné typy motocyklů, jako je enduro, 
motokros nebo silniční motorky.

www.2mparts.com



KONTAKT

WEB: www.martinmatejicek.com
INSTAGRAM: @martinmatejicek
FACEBOOK: /martinmatejicek 
E-MAIL: info@martinmatejicek.com
MOBIL: +420 733 544 546

SPONZOŘI



www.martinmatejicek.com


