
 

Koncepce Pražského Tréninkového Centra Mládeže 

pro období 2019-2021 

  Koncepce Pražského tréninkového centra mládeže (PTCM) pro roky 2019-2021 mění dosavadní tzv. 

Listinu talentů na tři úrovně krajské reprezentace, kdy s ubývající kvantitou hráčů v příslušné úrovni by 

měla narůstat i kvalita. Základní myšlenkou je vybudovat v Praze pyramidu mladých hráčů, na jejímž 

vrcholu se budou nacházet ti nejschopnější, kteří budou sami přispívat k růstu těch, kteří se zatím 

nacházejí na stupních pod nimi. Takto by mělo docházet přirozenou cestou k vytváření jednak 

přátelského prostředí, jednak i k automatickému vytváření dostatečného trenérského zajištění pro 

další generace malých a posléze mladých šachistů. Z tohoto důvodu bude věnována zvláštní pozornost 

i spolupráci s mladými hráči ve věkovém rozmezí 20-25 let, kteří budou ochotni rozvíjet nejen sebe, ale 

také své následovníky. 

 Hlavním kritériem pro stanovení úrovně/skupiny bude především zájem a chuť na sobě pracovat. 

Tyto dva aspekty se pak bezpochyby dříve či později projeví i na výsledcích hráčů. Mládež, se kterou se 

bude v kraji pracovat, bude rozdělena do tří skupin.  

1) Kandidáti krajského výběru (KKV)    

 První skupinou budou kandidáti krajského výběru. Do této skupiny se může přihlásit nebo může 

být zařazen kdokoli, kdo je registrován v pražském oddíle a bude mít zájem pracovat na svém růstu. O 

tom, zda bude postupovat v hierarchii dál, pak bude rozhodovat bodové hodnocení hráčů trenéry, kteří 

povedou jednotlivá soustředění. Garanty tohoto bodového hodnocení budou trenéři S. Berezjuk, L. 

Vlasák a J. Tůma. Bodovací systém bude klást důraz především na pracovitost jednotlivých kandidátů. 

Přinejmenším do věku 14 let nechceme, aby jejich hodnocení zohledňovalo výsledky na absolvovaných 

turnajích. Kritériem bude především: 

• účast na trénincích (soustředěních) 

• účast na vážných turnajích 

• domácí příprava.  

 Na takovouto kandidátskou listinu může být zapsán každý, kdo o to projeví zájem. Případně hráče 

může navrhnout jeho trenér nebo i rodič. Automaticky se na této listině objeví postupující z krajského 

(tedy pražského) přeboru žáků na Mistrovství Čech a první tři dívky v každé kategorii krajského 

přeboru. Dále na ni budou zapsáni po skončení Mistrovství Čech a Mistrovství ČR všichni pražští 

účastníci, včetně těch, kteří odehráli nemistrovské doprovodné turnaje, tedy Národní Open a FIDE 

Open. Důvod je jasný: již jen to, že vážili tak dlouhou cestu, aby si zahráli vážný turnaj, něco vypovídá 

o jejich zájmu o šach. 

2) Krajský výběr (KV)    

     Druhou skupinou, na kterou by mělo být ambicí hráčů postoupit, bude krajský výběr. V krajském 

výběru budou hráči, kteří o podporu nejenže stojí, ale jejich bodové ohodnocení od trenérů dokazuje, 

že si jej i zaslouží. Tito hráči budou aktivně trenérsky podporováni ve své snaze postoupit z Mistrovství 

Čech dále na MČR. Tato skupina by měla vykrystalizovat vždy po soustředěních na přelomu srpna a 



září. Počet hráčů není nijak předem stanoven, rozhodující budou bodové zisky z předcházejícího 

období. 

3) Krajská reprezentace (KR)    

     Na vrcholu pyramidy bude krajská reprezentace. V krajské reprezentaci budou ti nejpracovitější. Za 

odměnu jim bude nejen poskytována případná trenérská podpora na MČR, ale především pomoc 

v získávání potřebných zkušeností na vážných turnajích (alespoň někdy i zahraničních). V krajské 

reprezentaci by mělo být přibližně 8-12 hráčů do věku 20 let.   

     Na všech akcích pořádaných PTCM bude pro účastníky zajištěný trenérský a organizační servis. Výše 

finanční podpory se bude zvyšovat podle postavení jednotlivých skupin v hierarchii. Nejvíce bude tedy 

podporována krajská reprezentace, o něco méně krajský výběr a největší spoluúčast rodičů se 

předpokládá u akcí pro kandidáty krajského výběru.  


