
KOMENTÁŘ K INDIVIDUÁLNÍM TRÉNINKŮM 2015/2016 
 

 

Individuální tréninky na období duben 2015 až březen 2016 vybírala tříčlenná subkomise 

mládeže ve složení: 

IM David Kaňovský – Trenér reprezentace mládeže 

IM Pavel Šimáček 

FM Lukáš Vlasák 

 

Subkomise pod vedením IM Davida Kaňovského vycházela z jeho Koncepce, sepsané jakožto 

podklad do konkurzu na místo Trenéra reprezentace mládeže. V této Koncepci jsem uváděl, 

že je potřeba především snížit počet „uchazečů“ IT, a tím pádem zvýšit počet tréninkových 

hodin dotovaných jednotlivým talentům. Na tomto se subkomise jednomyslně shodla. Rovněž 

jsme byli všichni tři jednoznačně pro, aby se zároveň zavedly určité další povinnosti pro 

dotované talenty, z čehož jsme vybraly tyto tři: 

a) Zúčastnit se alespoň jednoho reprezentačního soustředění 

b) Sehrát během každého půlroku jeden silný turnaj, který schválí trenér reprezentace 

mládeže 

c) Zaslat trenéru reprezentace mládeže minimálně 5 pečlivě zanalyzovaných vlastních 

partií za každé období čtvrt roku uvedené výše 

 

Do užšího výběru jsme po krátké diskuzi zařadili kategorie H+D 14, H+D 16 a H+D 18. 

Zároveň je velmi důležité zmínit, že jsme zdaleka nevycházeli pouze z MČR mládeže, právě 

naopak: do úvahy jsme o dost víc brali faktory jako: 

- umístění na MČR mládeže a MS, resp. ME mládeže v předchozích letech 

- pravidelná aktivní spolupráce s osobním trenérem 

- zájem o čerpání přidělených dotovaných hodin (u některých jedinců, kteří by 

se do IT mohli dostat, tento zájem v předchozích obdobích zcela chyběl)  

- zájem o osobní seberealizaci a individuální samostudium atd. 

 

Původní plán byl zařadit do IT cca 10 talentů. Konečné číslo 13 je už hodně na hraně, přesto 

jej ještě považujeme jakožto v normě dané Koncepcí. K rozhodnutí o zařazení třinácti talentů 

nás inspirovalo také to, že rozpočtová částka 550 000,- Kč se dá při předpokládané trenérské 

odměně 350,- Kč/hod. pěkně rozdělit na 10 hodin měsíčně pro každého talenta, což už je 

hodinový objem, se kterým se dá slušně pracovat. 

 

Je logické, že se najdou talenti a rodiče, kteří s naším výběrem nebudou spokojeni a nebudou 

s ním souhlasit. S tím rozhodně počítáme, rozdělení hodin IT je záležitost, při které se prostě a 

jednoduše nemůžeme zavděčit každému. Za naším rozhodnutím si ovšem stojíme, o přidělení 

hodin IT jsme rozhodli po dlouhé diskuzi a dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. 

 

 

Za Subkomisi mládeže zpracoval  

IM Bc. David Kaňovský 

Trenér reprezentace mládeže 


