
Práce s talentovanou mládeží 

Koncepční výhled do roku 2020 

 

1. Výběr talentů 

Výběr talentů pro zařazení do projektu IT probíhá každoročně v měsících březnu a dubnu po 

skončení MČR mládeže. V měsíci listopadu každého roku pak probíhá vyhodnocení první 

poloviny cyklu IT a případné úpravy v rozdělení tréninkových hodin a doplnění dalších 

talentů.  

Výběr talentů pro IT provádí Komise pro talenty na základě dlouhodobých výsledků 

kandidátů, především na MČR mládeže a reprezentačních soutěžích mládeže, dále je 

zohledněn dosavadní přístup k tréninkové práci a zájem kandidátů o další výkonnostní růst. 

Podle dispozic nových programových tezí VV ŠSČR budou objemy tréninkových hodin 

převážně v rozsahu 12 a 10 hodin měsíčně na jednoho hráče. Individuální trénink vedou 

převážně trenéři 2. třídy s vyšší hráčskou kvalifikací, výjimky schvaluje Komise pro talenty. O 

IT budou s rodiči a trenéry uzavírány standardní smlouvy letošního typu, rodiče budou na 

náklady IT přispívat stejně jako v roce 2017 jednou třetinou nákladů na odměnu trenéra. 

2. Scouting 

Komise pro talenty si na MČR mládeže v březnu 2017 v Koutech založila seznam zajímavých 

potenciálně talentovaných šachistů z věkových kategorií do 10 let a mladších. Tento seznam 

byl během roku průběžně doplňován podle osobních pozorování, diskusí při reprezentačních 

soutěžích mládeže a ve spolupráci s některými manažery KTCM (důležitý článek spolupráce 

vzhledem k mnohem lepšímu přehledu manažerů o nízkých věkových kategoriích v krajích), 

k dnešnímu datu je na něm 12 šachistů. S těmito šachisty chce Komise pro talenty dále 

pracovat formou krátkých soustředění, na kterém budou prováděny testy znalostí získaných 

doposud tréninkovou prací převážně v domovských klubech a kroužcích, a vzorové 

přednášky na obecná témata, která bývají velmi často v metodice oddílových tréninků 

opomíjena.  

S těmito soustředěními chce komise začít již v prosinci roku 2017, na rok 2018 je již plánován 

standardní model – 3 termíny soustředění (čtvrtek – sobota), v každém termínu proběhnou 

dva campy vždy v Čechách a na Moravě (snížení dojezdových vzdáleností, snadnější kontakt i 

s rodiči), každý camp by měl proběhnout za účasti cca 10 dětí ve věku přibližně 10 let. Pokud 

tento projekt přinese zamýšlené výsledky (zvýšení zájmu o trénink, větší aktivita účastníků, 

plnění domácích úkolů, zájem rodičů), zvažuje Komise pro talenty na další roky práci s touto 

věkovou kategorií doplnit o další aktivity (společná účast na turnajích s trenérským 

doprovodem, přímé zařazení nejlepších do projektu IT) 

3. Náplň práce s talenty v IT 

Projekt individuálního tréninku má již standardizovanou podobu – smluvní vztahy s rodiči a 

trenéry IT. Úpravy budou zaměřeny na větší intenzifikaci IT a podporu turnajové činnosti. 



Budou vytvořeny dvě skupiny talentů, objem tréninkových hodin v rozsahu 12 a 10 hodin 

měsíčně. (12 hodin měsíčně = nákladově cca 50.400 Kč ročně, 10 hodin měsíčně = nákladově 

42.000 Kč ročně). 

Turnajová činnost – 3 turnaje v roce v blízkém zahraničí s doprovodem špičkového 

trenéra/hráče. Předběžně předjednáno v Vlastimilem Babulou (odměna trenéra cca 500 

Kč/os/den, problém vhodných termínů) – nákladově honorář trenéra 54.000 Kč (3 x 9 kol * 4 

hráči). Otevřená je otázka nákladů účasti hráčů a trenéra, odhad pobytových nákladů pro 4 

hráče a trenéra na 1 turnaj činí 65.000 – 80.000 Kč podle lokality. Tato rozpočtová položka 

představuje celkem částku 250.000 – 300.000 Kč 

Extraligové campy – dvoudenní campy navazující na dvoukola extraligy (Širov, Movsesian, 

Markoš, Hráček/Landa/Rodshtein/Rausis), plán předpokládá takové soustředění při každém 

extraligovém dvoukole. Tato forma tréninkové podpory bude nabízena i kvalifikovaným 

šachistům z věkové kategorie nad 18 let. 

4. Soutěže 

Hraní soutěží je samozřejmou součástí výuky talentované mládeže. Každá partie je důležitý 

výukový materiál, na kterém je možno kontrolovat získané znalosti, odhalovat chybějící 

znalosti a nevhodné návyky, ukazovat a vysvětlovat chyby, a podle toho dále usměrňovat 

probíhající trénink. Hodně nejasností je ovšem v tom, kolik by talentovaný šachista měl 

takových partií odehrát ročně. Obecně vzato co nejvíce proti co nejkvalitnější konkurenci. 

Setkal jsem se u některých kolegů funkcionářů s názorem, že postačí 40 vážných 

(standardním hracím tempem hraných) partií ročně, některé jiné uspokojí, pokud je takových 

partií 60 za rok. S takovými názory nelze souhlasit. Zcela pominu otázku úrovně kvality 

soupeřů v takových soutěžích, jako přiměřený počet vážných partií (standardním tempem, u 

mladších ročníků alespoň minimálně 1 hodina na partii) se u šachistů s talentovými ambicemi 

jeví počet cca 90 partií (tj. 10 turnajů) za rok, přičemž tyto partie by měly být převládající 

herní činností těchto šachistů! 

Oblast soutěží leží mimo kompetence Komise pro talenty. Současný systém soutěží mládeže 

je v ČR postaven na soutěžích převážně s tempem rapid šachu, takové partie je ovšem pro 

potřeby výuky dosti obtížné využít. Naopak hraním rapidů mladí hráči získávají řadu 

nežádoucích návyků, které jsou pro rozvoj talentovaných hráčů zcela nežádoucí (rychlá 

povrchní hra založená na jednoduché taktice a memorování teoretických variant zahájení, 

není prostor pro hlubší strategické plánování, podrobné propočty složitých kombinací, 

technická realizace výhody – tedy převážně oblasti, ve kterých proti evropské a světové 

špičce zaostáváme, o obraně ohrožených postavení ani nemluvě). Často se setkávám 

s argumentem, že by přece trenéři měli talentům v účasti na podobných rapidem sami 

bránit, jenže pokud není vhodná nabídka alternativních soutěží vážným tempem, stojíme 

před neřešitelným úkolem. Výjimkou v současném systému jsou pouze polofinále a finále 

MČR mládeže a snad výrazná většina soutěží družstev mládeže (to představuje cca 30 partií). 

Zařazení talentované mládeže do soutěží družstev dospělých může trochu pomoci, ale nejde 

o systémové opatření a je spojeno s řadou místních komplikací, počet partií tak může být 

zvýšen na cca 40, to je ovšem stále daleko od potřebného herního zatížení. Další turnaje pro 



mládež se standardním tempem hry se u nás téměř nevyskytují, talentovaným hráčům tak 

zbývá jen účast v otevřených turnajích dospělých. To je sice věcně vhodná cesta, ale přináší 

to s sebou různé technické problémy (značná koncentrace soutěží do letních měsíců, 

problémy s doprovodem). Jako přirozená, nejjednodušší a nejlevnější cesta se jeví zvýšení 

nabídky soutěží standardním herním tempem v kategorii mládeže. To by ovšem vyžadovalo 

určité změny v dosavadním systému soutěží mládeže. Komise pro talenty se necítí být 

povolána přímo navrhovat nějaké změny v systému, žádá však o podporu společného úsilí 

odborníky na organizaci soutěží z Komise mládeže 

Pokud má mít svazový projekt výchovy mladých hráčů s úrovní ratingu 2600 nějakou naději 

na úspěch, měl by VV ŠSČR věnovat patřičnou pozornost i této důležité problematice. Komise 

pro talenty má jen omezené a finančně dosti náročné možnosti situaci řešit bez podpory VV 

ŠSČR. 

5. Vedlejší podpůrné činnosti 

Internetové videopřednášky – v této oblasti v současnosti probíhá několikprojektů, některé 

dokonce s podporou ŠSČR, proto Komise pro talenty nepřipravuje vlastní masivní projekt 

v této oblasti, chce spíše spolupracovat s již existujícími projekty. 

Metodika a práce s trenéry – toto je oblast v kompetenci Trenérské komise, Komise pro 

talenty je připravena ochotně na aktivitách v této oblasti spolupracovat. 

Kontrolní testy – toto je oblast velmi využitelná v projektu KTCM, manažer reprezentace 

mládeže vzhledem k osobnímu propojení obou tématik zajistí vhodné spojení využitelnosti 

testů pro potřeby všech zmiňovaných aktivit. 

 

Zpracoval: Marek Vokáč 

 

 


