
Schůzka komise pro talenty č. 4/2017, Harrachov 23.10.2017 

Připojeni: Marek Vokáč, Pavel Šimáček, Lukáš Vlasák, Michal Novotný, David Kaňovský (pozdní 

příjezd, probráno individuálně) 

1. Revize práce talentů zařazených do IT 2017-2018 

Plnění formálních úkonů podle smlouvy:  

Rozbory vlastních partií za letní období nezaslali talenti: Matyáš Marek, Natálie Kaňáková, Anna 

Lhotská, Štěpán Hrbek, Daniel Kožúšek, Richard Mládek, Kristýna Laurincová.  

Tréninkové plány svěřenců na dané období nezaslali trenéři: Sergej Berezjuk (Lhotská, Kaňáková, 

Marek, Hrbek), Vlasák (Němcová), Šimáček/Konopka, Hráček a Jasný. 

Smlouvy IT:  

Josef Havelka změnil k 1.9.2017 trenéra IT, místo Pavla Šimáčka bude v dalších měsících 

spolupracovat s Michalem Konopkou, smlouva byla odeslána. Smlouva s trenérem Tomáše Hurdzana 

bude vzhledem k ukončení IT řešena zpětně. Na sekretariát doposud nedošly podepsané smlouvy od 

trenérů Ondřeje Matějovského, Zbyňka Hráčka, Zdeňka Holeksy a rodičů Kaňákové, Hrbka, 

Němcových, a Laurincových. Bylo zahájeno upomínání. 

Úprava objemu tréninkových hodin byla zvažována u Matyáše Marka (dlouhodobý pobyt v USA - ne), 

Daniela Kožúška (zvýšení - ne), Nely Pýchové (zvýšení - ne), Jan Miesbauer (zvýšení ano 7) Matyáše 

Zemana (zvýšení – ano 7), Tomáše Hurdzana (snížení – ano 0), Richarda Mládka (snížení - ano 0) a 

Lukáše Dolanského (snížení - ano 0). 

2. Rozdělení tréninkových hodin 

IT 2017 - 2018 Ročník Trenér hodin Upraveno od 1.11.2017 

Marek Matyáš 1999 Berezjuk 10 10 

Havelka Josef 1999 Šimáček 10 10 

Koubová Anna Marie 2003 Černoušek 10 10 

Kanakova Natalie 1999 Berezjuk 7 7 

Němcová Karin 2002 Vlasák 7 7 

Švanda Ondřej 2003 samouk, nepřijal 7 0 

Lhotská Anna 2005 Berezjuk 7 7 

Hrbek Štěpán 2006 Berezjuk 7 7 

Stalmach Richard 2006 Jasný 7 7 

Kožůšek Daniel 1999 Cvek 4 4 

Pýchová Nela 1999 Pisk 4 4 

Miesbauer Jan 2001 Hausner 4 7 

Hurdzan Tomáš 2001 řeší se 4 0 

Zeman Matyáš 2001 Lacina 4 7 

Mládek Richard 2002 řeší se 4 0 

Skalský Alexandr 2002 Hráček 4 4 

Dolanský Lukáš 2002 Havlík 4 0 

Laurincová Kristýna 2003 Jasný 4 4 

 

 



3. Problematika reprezentačních akcí roku 2018 

Doporučeno zařadit do rozpočtu olympiádu družstev do 16 let, jinak zachovat dosavadní koncept 

obsazování soutěží. 

Koncentrace řady soutěží do období listopad – prosinec 2018 (obě MS, olympiáda do 16 let) vytváří 

nebezpečný termínový problém vzhledem k potenciálním kolizím se sezónou družstev. Mohou 

vzniknout problémy s výběrem doprovázejících trenérů. 

4. Koncepce práce s talenty 

Chybí vhodné turnajové měření sil pro věkové kategorie U16 a U18. Uvážit rozpočtovou náročnost 

pořádání takového turnaje v ČR se zahraniční účastí. Doporučeno jít cestou malé skupinky vybraných 

talentů doprovázených jedním trenérem a zajistit jejich účastna zahraničních turnajích v relativně 

dostupných lokalitách (POL, AUT, GER, SVK). Projekt předjednán s Vlastimilem Babulou. 

Komise nepovažuje za vhodné zavádět nějaké speciální ceny pro vítěze na přeborech ČR mládeže, 

pouze v případě speciální sponzorské podpory. 

Komise považuje za vhodné posunout hledání potenciálních talentů do věkově mladších kategorií 

(Scouting). Koncept projektu předpokládá v roce 2018 alespoň 3 termíny pro soustředění dětí 

kategorií U10+U12 (v každém termínu by mělo proběhnout soustředění alespoň na 2 místech 

republiky, aby se snížily dojezdové vzdálenosti). Délka soustředění cca čtvrtek – sobota, hradit 

náklady účastníků kromě dopravy. Projekt vysvětlit rodičům a klubovým trenérům. Program 

soustředění budou kontrolní testy znalostí (vzhledem k různým podmínkám tréninku v klubech) a 

tematické přednášky podle předem zpracovaného tréninkového plánu. Dalším cílem těchto 

soustředění je eliminace návyků z rapid šachu, který je v těchto kategoriích hlavním soutěžním 

tempem na úrovni krajů a nasměrování účastníků k častější hře vážným tempem, nejlépe v turnajích 

dospělých. Budou zadávány domácí úkoly a doporučena literatura k samostatnému studiu. Pro výběr 

účastníků propracovávat vlastní seznam kandidátů a doplňovat ho o doporučení z jednotlivých KTCM. 

Pokud bude mít projekt přiměřenou odezvu, může být rozšířen (od roku 2019) do několika 

samostatných tréninkových skupin s vybraným trenérem (častější tréninkový kontakt, spolupráce při 

účasti na turnajích). 

Výběr talentů do projektu individuálního tréninku (IT) pokud možno koncipovat tak, aby se objem 

tréninkových hodin pohyboval v rozsahu 12 / 10 hodin měsíčně. 

Podpora mládeže nad 18 let by měla být zachována, změřena více na trénink než na materiální 

výdaje. Vhodnou formou by mohlo být navázání mikrosoustředění těchto hráčů k termínům extraligy 

se zapojením špičkových extraligových hráčů. 

Komise doporučuje přehodnotit režim úhrady poplatků pro školení a licence trenérů FIDE vzhledem 

k tomu, že zisk kvalifikace FT je vázán na minimální rating FIDE 2400, a jde tedy o trenéry s kvalitní 

hráčskou kvalifikací, která je pro práci s talenty užitečná. 

Prozkoumat možnosti využití Nadací ČOV pro podporu sociálně slabších sportovců. 

Zapsal: Marek Vokáč 


