
Hodnocení SCM Cheb při TJ OLYMPIONIK Cheb sezóna 2013 

Přehled medailistů z MČR SCM Cheb - 17 medailí – 9 zlatých, 3 stříbrné a 5 bronzových. 

– 4 medailisté PROFI SPORT Cheb, 2 medailisté Cykloteam Ostrov, 1 medaile Hnízdil team. 

žactvo – 2       David Zadák, Anežka Nováková oba PROFI SPORT Cheb,  

kadeti/ky – 5   Martin Čechman Cykloteam Ostrov, Miroslav Svatek PROFI SPORT 

Cheb, Vojíř Jaroslav Hnízdil team, Aneta Klauková Cykloteam Ostrov, Tereza 

Hošmanová PROFI SPORT Cheb, 

junioři – 3  karlovarští závodníci Petr Fiala, Martin Kubík, Josef Blažek trénující v našich 

oddílech ale závodící mimo SCM Cheb. Hlavní důvod ekonomický, SCM Cheb je bez dotace 

z ČSC. 

na čtvrtých místech Arny Seidl a Přemysl Novák oba PROFI SPORT Cheb. 

Medaile z ČP (naše naděje) mladší žactvo – Karolina Poláková (v kat. ml. i st. žákyně) 

Team bike Březová, Karel Macán TJ Plamen Chodov, Fiala Dominik PROFI SPORT Cheb. 

MČR cyklokros – 1. místo žák Zadák David. 

MČR dráha omnium – 1. místo kadet Svatek Miroslav, 3. místo kadet Čechman Martin, 

v  juniorech 2. místo Fiala Petr. 

LOM – 2 x 1. místo a 2. místo Zadák David, 3. místo Svatek Miroslav 

Celkově v hodnocení medailí na LOM byl karlovarský kraj na vynikajícím třetím místě. 

MČR dráha - 4 x 1. místo kadet Čechman Martin, 1., 2. a 4. místo kadet Svatek 

Miroslav, 1., 3. a 4. místo kadetka Klauková Aneta, 2  x 3. místo žákyně Nováková 

Anežka, 3. místo kadetka Hošmanová Tereza, 4. místo Seidl Arny. 

MČR horská kola – 1. místo kadet Vojíř Jaroslav, 5.místo Novák Přemysl. 

MČR silnice – 2 x 2. místo Zadák David, 4. místo Novák Přemysl 

Přebory SCM horská kola – SCM Cheb 2. místo 

1. místo Karolina Poláková v mladších žákyních, 1. místo David Zadák ve starších žácích, 2. 

místo Anežka Nováková starší žákyně, 3. místo Přemysl Novák junior. 

 



Soustředění a společné akce organizované SCM Cheb pro oddíly KK. 

Cyklokros září až listopad Cheb a Sokolov – úterý, středa, 

Spinning říjen až březen středa, sobota Kalora Cheb 

Dráha 

25. – 28. 10. Soustředění Praha Motol 24 účastníků 

3. – 4. 11. Soustředění Praha Motol 18 účastníků 

24. – 25. 11. 2012 Soustředění Praha Motol 25 účastníků 

19. - 20. 1.  účast repre soust.Motol dráha Petr Fiala, Martin Kubík a kadet Miroslav Svatek 

 1.-3.2. 2013 Soustředění Praha Motol 30 účastníků 

18.-22.2. Soustředění Praha Motol 23 účastníků  

Další pravidelné společné akce v hlavní sezóně: 

MTB 21. – 23. 6. Soustředění před LOM 7 účastníků 

– úterý - květen až srpen kriterium Kulmbach Německo 6 – 8 účastníků 

- středy – květen, červen dráha Plzeň, kriterium Lopatárna Plzeň 7 – 10 účastníků. 

Trenérské zajištění práce jednotlivých oddílů. 

Rád bych vyzvedl práci trenérů, kteří stojí za tou náročnou a zodpovědnou výchovou, prací a  

růstem našich výsledků:  

PROFI SPORT Cheb Petr Fiala, Aleš Novák, Miloslav Šverdík, Emil Hošman,  

CTB Březová - Jan Vokáč a Pavel Polák,  

TJ Plamen Chodov František Nádvorník a Karel Macán,  

Cykloteam Ostrov Jiří Čechman, Míla Luxík, Jiří Klauko a Richard Zadák,  

TJ Slávia K. Vary Michal Ficenec,  

Hnízdil team Vojtěch Marvan. 

 



Cyklistika patří podle řady studií ke sportům, o které je stále větší 

zájem a v žebříčku popularity patří na první místa. 

Za prací našich oddílů a SCM jsou stovky hodin dobrovolné práce řady trenérů a 

organizačních pracovníků, které přináší ovoce v již zmiňovaných výsledcích.                

Ale nejde jen o medaile.  

Základem je výchova dětí a mládeže, kterou v našich oddílech a SCM tvoří široká skupina ve 

věku 7 – 18 let, která musí být rozdělována do několika výkonnostních skupin. Připravujeme 

tak děti a mládež do života systematickou, tréninkovou a výchovnou činností dva až sedm 

krát v týdnu téměř po celý rok. Díky všestranné přípravě patří naši mladí cyklisté mezi základ 

reprezentací škol například v atletice, míčových hrách, plavání a dalších sportech.  

Podporujeme také přestup podle zájmu do dalších sportovních oddílů, jako jsou atletika, 

fotbal, basketbal a jiné sporty. 

Základem pro naši práci je mládež, která má o cyklistiku velký zájem a my se jim 

v našich oddílech snažíme vytvořit optimální podmínky pro tuto náročnou, ale 

významnou zájmovou činnost.  

Důležitým předpokladem je podpora rodičů. Z naší strany patří poděkování zejména rodičům 

naší mládeže, bez jejichž pochopení, přístupu a finančního zajištění by to prostě nešlo.  

Radnice jednotlivých měst podporují sportovní oddíly ze svého rozpočtu. 

Pro naši práci je dále důležitá podpora, kterou máme zásluhou dotačních titulů jednotlivých 

měst, které naše oddíly reprezentují. Tato města ze svých rozpočtů přispívají jednotlivým 

oddílům řádově v desítkách tisíc korun. 

Jsou to Aš – Ašští bajkeři, Cheb – PROFI SPORT Cheb, Březová – Team bike Březová, 

Chodov – TJ Plamen Chodov, K Vary – TJ Slávia K. Vary, Ostrov – Cykloteam Ostrov. 

Karlovarský kraj podpořil činnost SCM Cheb částkou 30 tisíc Kč. 

Cyklisté byli opět nejúspěšnějším sportem KK na LOM 2013 ve Zlínské kraji. 

Ziskem 4 medailí z celkového počtu 8 mi medailí byla cyklistika v medailovém hodnocení 

krajů na třetím místě. Výpravu tvořilo 156 sportovců z toho bylo 7 cyklistů.  

Zatím na všech olympiádách byla cyklistika nejúspěšnějším sportem a ve většině měst patří 

oddíly cyklistiky k nejúspěšnějším. Přesto je cyklistika stále podceňována. Máme zejména 

problém se zajištěním přípravy v zimním období. Tělocvičny jsou plné a naše oddíly mají 

možnost tréninku většinou jednou týdně a další dny jsme odkázáni na přízeň počasí. 

Přitom například v Chebu mají svá optimální, často moderní sportoviště nebo zázemí většina 

sportovních odvětví – atletika, basketbal, florbal, fotbal, jachting, házená, kanoistika, kuželky, 

lukostřelba, minigolf, tenis, volejbal, vzpírání 

 



ČSC nám umožňuje využívat bezplatně zimní dráhu v Motole – Praha. Pro svoji krátkou 

existenci bylo SCM Cheb jedním z adeptů na vyřazení, kdy se tak v loňském roce stalo dvěma 

SCM - Vrbno a Lanškroun, před tím to bylo SCM Vimperk,                                                      

a proto jsme ČSC požádali o nezrušení a vedení bez finanční dotace. 

Podpořili jsme přestupem u nás vychovaných závodníků v žácích a kadetech řadu 

dalších oddílů a SCM, jsou to již výkonnostně vychovaní závodníci, které naše SCM 

podporovalo vždy několik let - zejména junioři a kadeti druhým rokem:  

Dukla Praha Fialová, ZČE Plzeň Strnad, Šplíchal, Fialová, Team Česká spořitelna Svoboda, 

Kuzma, Johánek, Louny Fiala, Kubík, Blažek, Prostějov Fiala, Jablonec Lacinová a nyní je na 

přestupu Hošmanová. Většina těchto závodníků byla úspěšná v ČP a na MČR. 

Bez finanční podpory, kterou mají SCM a velké oddíly ze státního rozpočtu na svoji činnost 

prostřednictvím ČSC, nejsme schopni juniorům takové podmínky zajistit, proto ten odchod 

našich nejlepších závodníků. 

 

Cheb by se mohl stát významným sportovním centrem. Vedení města Chebu podpořilo 

projekt Sportovních tříd na základních školách a na Gymnáziu v Chebu od nového školního 

roku 2014 ve sportech – atletika, cyklistika a fotbal.                                                               

My jsme tento projekt podpořili vznikem oddílu  – USK Akademik – cyklistika. 

Bohužel tomuto projektu chybí zejména potřebná sportoviště.  

Atletika se dočkala nového moderního venkovního stadionu s drahou 400m – 8 drah v Poohří 

v Chebu a k dispozici mají atleti další čtyř dráhu 250m při 1. ZŠ Cheb. Fotbal má k dispozici 

nová, moderní fotbalová hřiště - FC Cheb na Zlatém vrchu, nový kvalitní trávník byl 

vybudován na Stadionu v Poohří a další fotbalová hřiště travnatá jsou u Stadionu Lokomotivy 

Cheb - FK Cheb, kde ja plánovaná rekonstrukce areálu včetně dvou fotbalových hřišť, 

travnaté a s umělým trávníkem. 

Oběma sportům ovšem chybí sportoviště pro kvalitní zimní přípravu. Cyklistika je 

úplně bez sportovišť a cyklisté musí využívat zejména veřejná prostranství a veřejné 

komunikace, které jsou pro mládež i trenéry velkým rizikovým faktorem. 

 

TJ Olympionik s oddílem cyklistiky a Sportovním centrem mládeže pro karlovarský 

kraj předložilo vedení města Chebu a vedení karlovarského kraje projekt na výstavbu 

moderního, dostupného a celoročního sportoviště Sportovní halu mládeže (SHM).      

Hala by řešila problém nejen zimní přípravy všech těchto tří sportů ale i řady dalších a 

umožnila by kvalitní, perspektivní přípravu mládeže již od předškolního věku. 

S projektem SHM předložilo vedení TJ Olympionik Cheb také koncepci využití 

sportoviště SHM ve formě Sportovní akademie mládeže (SAM). 

 



Hodnocení závodníků jednotlivých disciplin. 

Cyklokros 

Mistrem ČR se stal Zadák David v kategorii starších žáků, v poháru mu patřilo druhé místo. 

Ve společné kategorii žákyně kadetky jsme měli dvě účastnice Poláková Karolina ještě 

mladší žákyně se několikrát umístila do desátého místa a Lacinová Kateřina. 

V kadetech si vedl nejlépe v závodě na šestém místě Svatek Miroslav. 

V juniorech se doplňkově tří závodů zúčastnil Novák Přemysl. 

Pravidelné tréninky se konaly v Chebu, Sokolově a Ostrově. 

Horská kola XC MTB 

David Zadák se stal českou, žákovskou, bajkovou jedničkou v republice. Vítězstvím 

posledního závodu ČP v Boskovicích získal celkové první místo v seriálu ČP XC MTB.  

David zvítězil ve třech závodech ČP. Bohužel v době MČR byl David nemocný. 

Vojíř Jaroslav mistr ČR v kategorii kadet, účastník také MČR silnice časovka družstev a   

silniční závod 

Páté místo v posledním závodě, v kategorii juniorů, posunulo Přemysla Nováka na vynikající 

celkové čtvrté místo v ČP. Páté místo také na MČR. 

Celkové osmé místo si udržela žákyně Anežka Nováková, tentokrát desátým místem V této 

kategorii byla úspěšná ještě Karolina Poláková (ml. žákyně), celkově v poháru čtrnácté 

místo.  

Účastníci ČP dále žáci Tyrpekl Karel, Chvostek Tomáš, Pavlík Tomáš, Luxík Jiří, kadeti Kočí 

Vojtěch a Klauko Vojtěch, kadetky Klauková Aneta, Lacinová Kateřina, v juniorech také 

z karlovarských závodníků Blažek Josef 2. místo MČR eliminátor 

Na Přeborech SCM horských kol se naše SCM umístilo na 2. místě. 

Dráha 

Dráha byla základem pro přípravu většiny našich členů a využívali jsme zejména dráhu 

v Praze Motole v zimním období, dále velodrom v Plzni, někteří využívali dráhová kola       

při tréninku na válcích. 

Nejúspěšnějším byl kadet Martin Čechman Cykloteam Ostrov 4x zlato sprint, 500 m, 

scratch, keirin, 1x 4. místo sprint družstev na MČR v Prostějově, v Motole na MČR omnium 

3. místo a celkovým vítězem ČP sprint.  

V kadetech byl dalším úspěšným závodníkem Míroslav Svatek 1. místo omnium v Motole,  

1x zlato stihačka družstev, 1x stříbro bodovací závod a 4. místo sprint družstev na MČR          

v Prostějově, 4. místo ještě Seidl Arny sprint družstev oba PROFI SPORT Cheb. 



V kadetkách vybojovala Aneta Klauková Cykloteam Ostrov, zlato a bronz, Tereza 

Hošmanová 1 x bronz, Anežka Nováková ještě žákyně 2 x bronz obě PROFI SPORT Cheb. 

Junioři z našeho kraje byli úspěšnými reprezentanty, když několik medailí z MČR získali 

Kubík Martin a Fiala Petr, kteří se zúčastnili všech našich soustředění. 

Silnice 

Tato královská disciplina tvořila základ letní přípravy a byli jsme pravidelnými účastníky 

úterních závodů květen až srpen v Kulbachu Německo, většinou středy kriteria Giant ligy. 

Příprava v kopcích zejména Klatská u Lázní Kynžvart a Schirding Německo, Ostrov využíval 

zejména kopce směr Boží Dar. 

V ČP se prosadilo na medailových místech několik našich závodníků: 

mladší žáci Macán Karel a Fiala Dominik, žákyně a kadetky Poláková Karolina, starší žáci 

Zadák David, kadeti Čechman Martin a Svatek Miroslav,  

v juniorech karlovarští závodníci a reprezentanti ČR Fiala Petr a Kubík Martin, včetně MČR. 

Petr Fiala ME 37. místo, SP 10. místo v jedné etapě, celkově 21. místo, účastník MS 

Florencie. 

Na MČR získal pro SCM Cheb dvě stříbrné medaile Zadák David. Čtvrté místo Novák 

Přemysl. Družstvo kadetů se při odstoupení Martina Čechmana propadlo na 7. místo. 

Výborně si vedl kadet Svatek Miroslav na etapovém závodě juniorů Regionem Orlicka, kde 

byl třetím nejlepším kadetem, když jako jediný se dokázal v poslední královské etapě 

pohybovat ve skupince uprchlíků. Tuto etapu vyhrát Fiala Petr, celkově druhé místo. 

S ohledem na finanční náročnost účasti na závodech ČP nejsou naši závodníci schopni se 

prosadit na vyšší příčky celkového hodnocení. 

Rekapitulace a prognóza. 

Celkově 17 medailí z MČR o které se zasloužilo 7 našich členů. 

4 medailisté PROFI SPORT Cheb, 2 medailisté Cykloteam Ostrov a 1 Hnízdil team. 

V reprezentačních družstvech bychom měli v roce 2014 vidět: 

Kadeti Čechman Martin – dráha a silnice, Zadák David – horská kola a silnice, (cyklokros), 

Junioři Svatek Miroslav – silnice, dráha, Vojíř Jaroslav a Novák  Přemysl horská kola. 

 

Cheb, 20. 10. 2013 

Zpracoval: Fiala Petr 


