
Zpráva o činnosti TMK PŠS v roce 2020 

     Vzhledem k situaci nejen v ČR bylo pořádání, ale také plánování, všech akcí organizovaných 

TMK v letošním roce velkým problémem. Rok lze rozdělit na dvě období, před epidemií a 

v jejím průběhu. 

     Za standardních podmínek proběhla dvě soustředění konaná v návaznosti na dva 

mezinárodní turnaje odehrávající se v Praze. 

1.) Soustředění a trénink spojený s turnajem Open Praha (hraný od 10.-17. 1. 2020) 

Termín konání: 13.-16.01.2020 

Doba konání: šachový trénink 10:00-15:00 (hodinová přestávka na oběd)  

Trenér:  IM Lukáš Vlasák 

Hlavní témata: typické chyby, rozbor partií, stavba repertoáru, rozehrávání probraných pozic 

Místo konání: ZŠ u sv. Štěpána (bezplatně) 

Náklady:  trenér 

Financování: TCM 

Účastníci:  Souček Jan  Šachy Štěpán   2008 

Souček Kryštof  Šachy Štěpán   2010 

Martínek Denis  Šachový klub Bohnice  2010 

Dudarec Elias  ŠK Sokol Vyšehrad  2009 

Yeats Alfréd  Šachy Štěpán   2009 

Hrbková Johana Šachy Štěpán   2008 

Švadlenka Michal TJ Kobylisy   2011 

Švadlenka Dominik TJ Kobylisy   2010 

Hrbek Jáchym  Šachy Štěpán   2009 

Hrabě Vojtěch  ŠK Praha-Smíchov  2007 

2.) Soustředění a trénink spojený s turnaji v rámci Mezinárodního šachového festivalu  

(hraný od 11.-22. 2. 2020) 

Termín konání: 17.-20.02.2020 

Doba konání: šachový trénink 09:00-14:00 (hodinová přestávka na oběd)  

Trenér:  FM Jiří Tůma 

Hlavní témata: typické chyby, rozbor partií, stavba repertoáru, rozehrávání probraných pozic 

Místo konání: ZŠ u sv. Štěpána (bezplatně) 

Náklady:  trenér 



Financování: TCM 

 

Účastníci:  Tichý Tomáš   TJ Bohemians Praha  2009 

Souček Kryštof  Šachy Štěpán   2010 

Hrbková Johana Šachy Štěpán   2008 

Hrbek Jáchym   Šachy Štěpán   2009 

Dudarec Elias  ŠK Sokol Vyšehrad  2009   

Martínek Denis  Šachový klub Bohnice  2010 

Hrabě Vojtěch  ŠK Praha-Smíchov  2007 

Hrabě Kristián  ŠK Praha-Smíchov  2009 

Popov Roman  Unichess   2010 

 

     Po vypuknutí pandemie onemocnění Covid 19 bylo těžké cokoli nejen naplánovat, ale 

především uskutečnit. Na tento problém jsem upozorňoval již v dubnu, kdy ŠSČR lpěl na 

termínech vytvořených za normální bezproblémové situace. Bohužel se tedy potvrdilo to, co 

se dalo očekávat. Den po odeslání plánovaných akcí jsem se dozvěděl o vyhlášení termínů, 

které se překrývaly s jednou z naplánovaných akcí. Později byly šachovým svazem vyhlášeny 

další akce, kterých se pochopitelně účastnili potenciální adepti na akce pořádané PTCM.  

     Uspořádání dalších akcí bylo znemožněno nepříznivým vývojem epidemiologické situace u 

nás a nepřijatelností uskutečnit výjezd na soustředění do zahraničí. Na konec srpna jsme 

v TMK intenzivně připravovali zajištění účasti pražských dětí na mezinárodním šachovém 

festivalu v Rize. Bohužel festival byl odvolán a absolvování náhradního programu zabránilo 

nařízení karantény pro občany ČR z lotyšské strany. Na akci bylo přihlášeno 15 hráčů a hráček. 

Zájem o tuto akci projevili i hráči patřící ke špičce mládežnického šachu v Praze.  Veškeré 

přípravy přišly tedy vniveč a soustředění bylo zrušeno. Vzhledem k dalším okolnostem 

(pořádání MČR a dalších turnajů na konci srpna a zhoršující se epidemiologická situace) se 

nepovedlo náhradní soustředění zorganizovat.  

     Na začátku června bylo na stránkách ŠSČR zveřejněno Grantové řízení na podporu 

mládežnického reprezentačního výběru v létě 2020. 4. 6. jsem rozeslal emailem nabídku TCM 

PŠS rodičům osmi dětí uvedených na listině hráčů, kteří mají na tuto podporu nárok. Obratem 

přišla odpověď od rodičů tří z nich. Další dvě odpovědi přišly na poslední chvíli (v jednom 

případě se jednalo o sourozence). Jedna odpověď dorazila až po termínu a poslední, až po 

několikerém upomínání ve chvíli, kdy již bylo po termínu odevzdání žádosti. Všechny termíny 

byly pochopitelně rodičům sděleny v dopise, ve kterém jim byla nabízena pomoc se zajištěním 

a získáním této podpory a jejím čerpáním. Nabídku využily rodiče tří dětí. Díky spojení finanční 

podpory PTCM a Komise pro práci s talenty ŠSČR se jednalo o nabídku účasti na mezinárodním 

turnaji v zahraničí téměř zdarma. Z osmi dětí (respektive jejich rodičů) projevily zájem tři!  



     Tato zkušenost s nabídkou pomoci s financováním a organizací turnaje v zahraničí, na který 

šlo nad rámec finanční podpory od PŠS čerpat finanční podporu od svazu na pokrytí nákladů 

na ubytování a startovné, ukázala, že ani o toto není zájem. Otázkou je, o co tedy zájem je… 

     Na oslovení PTCM většinou nereagují rodiče dětí uvedených na celostátní listině talentů. 

Vést tedy pražskou listinu talentů založenou na základě stejných kritériích, nemá absolutně 

význam. Osvědčilo se zvát děti, které mají o akce PTCM zájem a opakovaně se jich účastní.  

     V souvislosti s pandemií bych ještě zmínil nešťastný systém koordinování práce KTCM 

Šachovým svazem ČR. Před možným naplánováním náhradní akce na podzim došlo ze strany 

státu k dalším restrikcím. Bohužel ve chvíli, kdy by se dalo cokoli náhradního ještě uskutečnit 

v polovině listopadu, rok končí a musí se odevzdávat výroční zpráva. Vzhledem k tomu, že 

rozdělení financí bylo svazem dáno na vědomí 24. 4. (řádný termín je 14. 4.) a závěrečná zpráva 

je požadována k 15. listopadu, je tak na fakty podloženou realizaci 7 měsíců. Vzhledem k tomu, 

že 3 měsíce se celá republika nacházela v paralyzovaném stavu, zůstaly tak k dispozici 4 

měsíce. To je opravdu málo… Přesto se trvá na termínech stanovených v minulosti za 

diametrálně odlišné situace. 

3.) Celodenní šachové soustředění s fyzickou přípravou  

 

Termín konání: I. turnus: 29.06.-03.07.2020 

   II. turnus: 06.-10.7. 2020 

Doba konání: šachový trénink a fyzická příprava 09:00-17:00 (90 min. přestávka na oběd)  

Trenéři:  IM Sergej Berezjuk 

WFM Táňa Bogatková 

FM Jiří Tůma 

Mgr. André Rédr (fyzická příprava) 

Hlavní témata: technika výběru tahu a logika současného šachu 

tréninkový poměr-šachy : sport 70%:30% 

dívčí skupina 

Místo konání: ZŠ u sv. Štěpána  

Náklady: Finanční náklady na trenéry byly rozděleny mezi TCM a oddíl Šachy Štěpán 

podle přihlášených dětí. 

Financování: Děti přihlášené přes TCM platily poplatek Pražskému šachovému svazu a 

odpovídající část nákladů byla hrazena Pražským šachovým svazem. Náklady 

za děti z oddílu Šachu Štěpán hradil tento oddíl. 

Účastníci:  21 dětí z PTCM a dalších 19 dětí z oddílu Šachy Štěpán 

Díky spolupráci s oddílem Šachy Štěpán bylo možné sestavit tři výkonnostní 

skupiny. Jedna skupina byla složena pouze z dívek, které trénovaly pod 

vedením WFM Táni Bogatkové.        



I. skupina (trenér IM Sergej Berezjuk) 

Tesař Jakub  (02.-03.07.) TCM Unichess  2008 

Senft Antonín  (02.-03.07.) TCM Unichess  2007 

Husa Daniel  (02.-03.07.) TCM Unichess  2005 

Hozda Max  (02.-03.07.) TCM TJ DUKLA Praha  2008 

Svačina Tobiáš  (02.-03.07.) TCM SK OAZA Praha  2006 

Svoboda Daniel  (02.-03.07.) TCM Unichess  2008 

Hrabě Vojtěch  (06.-10.07.) TCM ŠK Praha-Smíchov 2007 

Gacho Ondřej  (06.-10.07.) TCM TJ Bohemians Praha 2006 

Hrbek Tomáš  (06.-10.07.) TCM ŠK Praha-Smíchov 2004 

Holub Adam  (06.-10.07.) TCM Unichess  2005 

Schachner Matthias (29.06.-03.07.) Šachy Štěpán   2005 

Souček Jan  (29.-30.07.) Šachy Štěpán   2008 

Hrbek Jáchym  (02.-10.07.) Šachy Štěpán   2009 

II. skupina (trenér FM Jiří Tůma) 

Dolanský Dominik (29.06.-03.07.) TCM TJ Bohemians Praha 2009   

Trejbal Jindřich  (29.06.-03.07.) TCM neregistrovaný  2014 

Lištvan David  (02.-03.07.) TCM TJ Pankrác  2009 

Mores Antonín  (02.-03.07.) TCM ŠK Praha-Smíchov 2008 

Hrabě Kristián  (06.-10.07.) TCM ŠK Praha-Smíchov 2009 

Kozumplík Aleš  (06.-10.07.) TCM ŠK Praha-Smíchov 2007 

Tianle Gao  (06.-10.07.) TCM TJ Bohemians Praha 2013 

Hrabě Adam  (06.-10.07.) TCM ŠK Praha-Smíchov 2012 

Jamieson Tobias A. (29.06.-03.07.) Šachy Štěpán   2012 

Černý Zbyšek  (29.06.-10.07.) Šachy Štěpán   2011 

Polanský Matěj  (29.06.-03.07.) Šachy Štěpán   2012 

Čajka Richard  (02.-10.07.) Šachy Štěpán   2010 

Souček Kryštof  (02.-10.07.) Šachy Štěpán   2010 

Štor Jakub  (02.-03.07.) Šachy Štěpán   2012 

Rendl Luboš  (02.-03.07.) Šachy Štěpán   2012 

Vincenc Daniel  (06.-10.07.) Šachy Štěpán   2003 



Ouzký Jindřich  (06.-10.07.) Šachy Štěpán  2009 

Zagora Jakub  (06.-10.07.) Šachy Štěpán  2011 

III. dívčí skupina (trenérka WFM Táňa Bogatková) 

Čejpová Melina  (29.06.-03.07.) TCM  Šachy Štěpán 2012  

Husová Adina  (29.06.-03.07.) TCM Unichess 2011 

Svačinová Valentýna (29.06.-03.07.) TCM SK OAZA Praha 2009 

Dolanská Ester  (29.06.-03.07.) Šachy Štěpán (TJ Bohemians Praha) 2009 

Hromadová A. Emma (29.06.-03.07.) Šachy Štěpán  2012 

Brabcová Nikola (29.06.-03.07.) Šachy Štěpán  2011 

Kulhánková Ema (29.06.-03.07.) Šachy Štěpán  2013 

Kulhánková Sára (29.06.-03.07.) Šachy Štěpán  2011 

Hrbková Johana (02.-10.07.) Šachy Štěpán  2008 

 

4.) Školení trenérů T3 

     Ve dvou zářijových víkendech (12.-13. a 19.-20.09.2020) se uskutečnilo školení trenérů třetí 

třídy. Přestože PŠS takovéto školení dlouho nepořádal, přihlásilo se jen 7 trenérů 

registrovaných v pražských oddílech. Další čtyři trenéři byli z mimopražských oddílů, jeden, 

respektive jedna, z nich dokonce z Moravy. Na soustředění byli pozváni šachoví trenéři 

působící u reprezentace mládeže ČR (IM Berezjuk Sergej, FM Tůma Jiří, WFM Táňa Bogatková), 

sportovní psycholožka Mgr. Veronika Baláková Ph.D. a špičkový odborník na využití výpočetní 

techniky v šachové přípravě FM Jiří Dufek. Další lektoři se věnovali nejen šachu jako takovému, 

ale především práci s dětmi a rizikům s tím spojenými. Čtyřdenní školení bylo účastníky 

hodnoceno velice pozitivně. Bohužel konání zkoušek bylo znemožněno nastupující druhou 

vlnou Covidové pandemie. Náhradní termín bude určen ve chvíli, kdy to dovolí uvolnění 

protiepidemických opatření. 

 

Za TMK PŠS 

Přemysl Hrbek 

 

 

 


