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Koncepce Sportovního centra mládeže Karlovarského kraje pro cyklistiku 

 
 

Sportovní centrum mládeže Karlovarského kraje (SCM) pro cyklistiku bylo zřízeno při 

spolku Cyklistika Karlovarského kraje, z.s. – krajským svazem, který je členem Českého svazu 

cyklistiky (ČSC) a jako jediný držitel licence sportovní autority pro cyklistiku pro Karlovarský kraj 

sdružuje cyklistické oddíly a spolky v tomto regionu. Výkonný výbor spolku Cyklistika 

Karlovarského kraje, z.s. zaslal na konci ledna 2018 žádost o registraci Krajského sportovního 

centra na Český svaz cyklistiky. 

Hlavním úkolem SCM je vytvoření tréninkových a materiálních podmínek srovnatelných se 

závodníky soustředěnými ve sportovních centrech, zřízených v dalších krajích ČR, koncepční 

příprava a rozvoj talentovaných mladých cyklistů v Karlovarském kraji a zlepšení jejích podmínek 

pro trénink a sportovní přípravu včetně metodické a materiální podpory tak, aby mladí nadějní 

cyklisté nemuseli pro svůj další sportovní růst opouštět náš kraj, jako je tomu v současné době, a 

hledat podporu v jiných SCM. 

 

Činnost (SCM) bude probíhat na několika úrovních: 

 

1) Vyhledávání talentů a jejich zařazování do SCM:  

Trenéři jednotlivých oddílů sdružených ve spolku Cyklistika Karlovarského kraje, z.s. a 

členové trenérské rady SCM budou během sezony sledovat a vyhledávat talentované 

jedince vhodné pro zařazení do centra. Vyhledávání bude probíhat buď formou náborů a 

oslovení mládeže ve školách nebo přímo na regionálních závodech, kterých se trenéři 

účastní spolu se svými svěřenci.  

 

2) Pořádání soustředění pro zkvalitnění přípravy členů SCM:  

SCM bude zajišťovat přípravné kempy s odborným trenérským vedením. Kempy budou 

pořádány v přípravném období (1x zimní + 1x jarní) a před významnými závody pro ověření 

a vylepšení výkonnosti závodníků (obvykle před mistrovstvími republiky v jednotlivých 

disciplínách). Zároveň budou pořádány pravidelné společné kontrolní tréninky, zaměřené 

na průběžné porovnávání tréninkové úrovně a nácvik týmové spolupráce napříč oddíly. 

 

3) Metodické vedení tréninku mládeže v oddílech Karlovarského kraje:  

Součástí SCM je trenérská rada, kterou tvoří kvalifikovaní trenéři z oddílů pracujících s 

mládeží v disciplínách silniční, MTB a dráhové cyklistiky. V čele trenérské rady stojí 

vedoucí trenér, který je zodpovědný za metodické vedení tréninkových procesů oddílových 
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trenérů při přípravě mládeže. Jeho úkolem je koordinovat, konzultovat a kontrolovat 

přípravu mládeže zařazené v SCM v jejich mateřských oddílech.  

 

4) Vedení mládeže na trénincích a závodech:  

Členové realizačního teamu, trenérské rady a trenéři jednotlivých oddílů budou 

spolupracovat na logistice pro zajištění účasti na jednotlivých závodech během sezóny. 

Cílem projektu je naučit mládež správné přípravě před závody a její podpora a trenérské 

vedení při vlastním závodě i po něm, v rámci pozávodní regenerace. Členy realizačního 

teamu jsou i masér, lékař, fizioterapeut a mechanik, kteří v rámci přípravy a závodní 

činnosti budou mladým cyklistům zajišťovat potřebný servis a podporu. 

 

5) Materiální zajištění sportovců SCM:  

Vzhledem k finanční náročnosti cyklistiky by jedním z úkolů centra měla být i základní 

materiální podpora talentů z Karlovarského kraje. V současné době probíhají jednání o 

možnostech podpory SCM formou sponzoringu z oblasti soukromé a podnikatelské sféry, 

samozřejmě především z oblastí cyklistiky a sportu.  

 

V Karlovarském kraji má cyklistika dlouhou a velmi úspěšnou tradici. Pochází odsud celá 

řada velmi kvalitních cyklistů, kteří jsou často členy národní reprezentace v jednotlivých 

disciplínách. Bohužel, v současné době je patrný odliv takových talentů do oddílů a týmů mimo 

Karlovarský kraj. Špičkoví závodníci tak odcházejí za lepšími tréninkovými a materiálovými 

podmínkami. Věříme, že zřízením Krajského centra mládeže pro cyklistiku a s podporou Českého 

svazu cyklistiky, Krajského úřadu, městských úřadů v místech, kde působí oddíly zařazené do 

projektu a sponzorů, dokážeme zajistit mladým talentům takové podmínky, které si vzhledem 

k výsledkům dosahovaným v minulých letech bezesporu zaslouží. 

 

 

Za SCM Karlovarského kraje: 

 

 

 

Pavel Mareš       Ing. Petr Novák 

předseda spolku      Vedoucí trenér 

Cyklistika Karlovarského kraje, z.s.    SCM Karovarského kraje 

 


