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Zpráva o činnosti Trenérsko-metodické komise (TMK) 

Zpracováno dne: 2.12.2019 

Zpracoval: Přemysl Hrbek, Předseda TMK 

 

TMK pracovala ve složení předseda Přemysl Hrbek, členové IM FIDE senior trenér Sergej 

Berezjuk, FM Lukáš Vlasák a KM Vojtěch Rut. Garantem trenérů je pan Berezjuk. Manažerem 

TCM byl jmenován V. Rut.  

Pod vedením manažera TCM Vojty Ruta se uskutečnila dvě soustředění konaná o víkendech 

26.-27. 1. a 2.-3. 3. Trenéry lednového soustředění byli KM Vojtěch Rut, GM Robert Cvek, IM 

Michal Konopka a CM Tadeáš Baláček a tématem Taktika, představivost a fantazie. V březnu 

se hráčům věnovali trenéři KM Vojtěch Rut, IM Tadeáš Kriebel, CM Tadeáš Baláček a IM Lukáš 

Černoušek  a tématem soustředění byla hráčská příprava MČR. 

Vojtěch Rut, vzhledem ke své vytíženosti, svou funkci přestal vykonávat a postupně je převzal 

předseda TMK P. Hrbek, který byl nakonec výkonným výborem 26.11.2019 zvolen novým 

manažerem TCM.  

Hlavní aktivity výše uvedené komise začaly po březnovém MČR v Koutech. Na schůzce 

předsedy TMK P. Hrbka s rodiči a trenéry v rámci květnového přeboru Prahy byl vysvětlen nový 

systém práce s pražskou mládeží a sestavování dvou listin nově pojmenovaných Reprezentace 

Prahy a Výběr Prahy. Vzhledem k tomu, že dřívější tzv. listina talentů byla důležitá pro 

přidělování dotací z Magistrátu Prahy, bylo na zasedání VV PŠS dne 15. 10. 2019 rozhodnuto 

o doplnění kritéria na základě účasti hráčů z pražských oddílů na MČR mládeže. V průběhu 

zahájení Přeboru Prahy byli představeni úspěšní medailisté na MČR z pražských oddílů a byly 

jim předány dárky za jejich reprezentaci na MS, případně ME.  
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1.) TCM následně zorganizovala dvoudenní víkendové soustředění ve dnech 18.-19. 5. 2019. 

Tohoto soustředění se zúčastnilo 58 dětí. Tyto děti byly rozděleny do pěti skupin a pracovali 

s nimi trenéři IM FIDE senior trenér Sergej Berezjuk, FM Lukáš Vlasák, FM Jiří Tůma, WIM Olga 

Jaščenko a WIM Natálie Kaňáková. Skupiny se v průběhu soustředění měnily v závislosti na 

úspěšnosti dětí při řešení úloh. Stejně tak se střídali trenéři u jednotlivých skupin. Hlavním 

trenérem soustředění byl IM FIDE Senior trenér Sergej Berezjuk. Hlavním cílem soustředění 

bylo seznámení trenérů s hráči. Z šachových témat pak především technika výběru tahu a 

logika současného šachu.  

2.) Nejúspěšnějším řešitelům a nejaktivnějším účastníkům soustředění byla nabídnuta účast 

v reprezentačním družstvu na mezinárodním turnaji družstev v Liptovském Mikuláši.  Na 

tomto turnaji Prahu reprezentovali hráči (podle šachovnic sestupně): Lhotská Anna, Hrbek 

Tomáš, Juhaňák Daniel, Svoboda Daniel. Děti hrály poprvé v trikách PŠS. PŠS zaplatil za hráče 

startovné. Všechny další náklady hradili rodiče hráčů.  

Na začátku července byl nabídnut rodičům všech dětí, na které se povedlo dohledat kontakt, 

šest akcí v průběhu podzimu jako součást přípravy na přebor Čech. Jednalo se o nabídku tří 

několikadenních soustředění a tří turnajů. Na základě zájmu rodičů, potažmo dětí, se během 

podzimu uskutečnila tři soustředění a jeden turnaj.  

3.) Příprava na podzimní přebor Čech tak začala ještě před zahájením školního roku 

soustředěním, pro které poskytla prostor ZŠ u sv. Štěpána (24.-31. 8.). Jednalo se o intenzivní 

trénink probíhající od 9 00 do 15:30 (s přestávkou na oběd). Po skončení tréninku a příprav na 

následující partie děti odjely společně vlakem do Říčan, kde odehrály vážnou partii, kterou 

následně probraly s přítomným trenérem. V místě konání turnaje se povedlo zajistit místnost, 

kterou využívali pouze účastníci soustředění. Děti absolvovaly šest tréninkových bloků a devět 

vážných partií. Akce se zúčastnilo 21 hráčů z 8 oddílů. V průběhu týdne se o děti starali FM 

Lukáš Vlasák, FM Jiří Tůma, CM Milan Petras a FM David Výprachtický. První dva jmenovaní 

s dětmi rozebírali odehrané partie. 
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4.) Na soustředění z posledního prázdninového týdne navázalo soustředění na začátku 

školního roku (3.-7. 9.) opět konané v ZŠ u sv. Štěpána. Jednalo se o šest tréninkových bloků. 

Soustředění vedl IM FIDE senior trenér Sergej Berezjuk spolu s WIM Olgou Jaščenko, WIM 

Natálií Kaňákovou a FM Davidem Výprachtickým. Pětidenního tréninku se zúčastnilo 26 hráčů 

z osmi oddílů. 

5.) Ještě v září odjely děti na víkendový rapidový turnaj (20.-22. 9.) hraný tempem 2x40 min. + 

10s. Turnaje se zúčastnilo 14 dětí z pěti oddílů. Jednalo se o tréninkový rapidový turnaj hraný 

delším tempem s možností získat mezinárodní zkušenosti. Pražské děti ovládly kategorii do 12 

let, kde získaly všechny tři medaile: 1. Juhaňák Daniel; 2. Svoboda Daniel (oba Unichess); 3. 

Tichý Tomáš (Bohemians). Stříbrnou medaili získala v kategorii dívek do 12 let Hrbková Johana 

(Šachy Štěpán). Děti znovu hrály v tričkách PŠS. Náklady hradili rodiče. PŠS hradil pouze 

náklady za doprovodnou osobu (P. Hrbek)  

6.) Podobný formát jako soustředění a trénink spojený s turnajem v Říčanech mělo i 

soustředění spojené s turnajem Open Tatry. Přidanou hodnotou tohoto soustředění byl pobyt 

na čerstvém vzduchu a možnost (možnost využitá) zlepšení fyzické kondice hráčů. Realitou 

byly dva téměř celodenní výšlapy do hor, šachový trénink dopoledne a odpoledne, přípravy a 

rozbory partií a následně odehrané vážné partie. I přes náročnost programu podávali hráči 

dobré výkony. V případě Jana Součka a Vojtěcha Hraběte lze hovořit o výkonech excelentních 

(V. Hrabě Elo v době konání turnaje 1256 a výkon 1709, J. Souček Elo v době konání turnaje 

1705 a výkon 2078). O 10 hráčů se po trenérské stránce staral FM Jiří Tůma. S organizačním 

zajištěním pomohla také jedna maminka a hráč Polabin. Vedoucím akce byl předseda TMK P. 

Hrbek. PŠS hradil částečně náklady na trenéra.    

7.) Mistrovství Čech - pražské TCM nabídlo ihned po přidělení mistrovství Čech do Příchovic 

zorganizování hromadné pražské výpravy na tento turnaj. Většina pražských oddílů si ale svou 

účast zajišťovala individuálně. Akce PTCM se nakonec zúčastnili jen hráči Unichesssu, 

Dopravních podniků, Šachů Štěpán a Smíchova. PŠS byl pouze prostředníkem a na nákladech 
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hráčů se nijak nepodílel. Všem hráčům resp. oddílům, kteří si vybojovali postup na přebor 

Čech, byla ale z prostředků TCM poskytnuta finanční podpora ve výši 1400,- Kč.  

Na posledním MČR mládeže HD 10-16 hrálo z pražských oddílů 10 chlapců a 13 dívek. Již teď, 

bez případných divokých karet, je jisté, že si právo účasti vybojovalo 14 chlapců. Na úspěšnosti 

těchto hráčů a případných účastnic MČR v dívčích kategoriích bude záležet finanční příspěvek 

v příštím roce.  

Všechny výše jmenované akce byly spolufinancovány z příspěvku od ŠSČR ve výši 70. 645,- Kč. 

Spoluúčast rodičů činí celkově 220. 680,- (včetně pobytových nákladů na přeboru Čech 

v Příchovicích). 

 


