
Projekt KTCM v Ústeckém kraji pro rok 2022 

Výchozí stav:  

Situace ve výchově mládeže v Ústeckém kraji není dobrá. Covidové restrikce v uply-
nulých dvou šachových sezónách způsobily citelný pokles členské základny. Řada dětí si 
našla během přerušení činnosti šachových klubů jiné naplnění volného času a po uvolnění 
sankcí se vrátila k pravidelné činnosti jen část z nich.  

Situaci nepomohla ani nepříliš dobrá činnost výkonného výboru ÚKŠS hlavně v letech 
2020 a 2021. Ta vyústila v jeho rezignaci a předčasné volební konferenci v únoru letošního 
roku. Sama TMK sice pracovala celkem dobře, jednotlivé naplánované akce na krajské 
úrovni se v těchto letech dařilo uspořádat, ale citelně poklesla aktivita v oddílech a práce 
s dětmi zde. Vyhodnocení projektu podpory šachových kroužků a oddílů ukazuje, že splnit 
podmínky podpory se podařilo v celém kraji pouze 6 oddílům z celkem 26, z toho ve stupni 3 
je jediný, další dva jsou ve stupni 2. Členská základna od nejmladších až po kategorie HD 20 
činí v celém kraji pouze 168 registrovaných mladých šachistů (stav k 24.5.2022).  

Krajská listina talentů sice byla a je vedena, avšak v období leden 2020 až leden 
2022 nebyla aktualizována a podle posledních zjištění je část údajů na ni neaktuálních. Pro-
bíhá aktualizace a příprava nových kritérií. 

Naplánované (a již částečně realizované) akce, rámcový program:  

Základem práce KTCM je již řadu let týdenní krajské soustředění, letos se bude konat 
(stejně jako loni) na Tornově mlýně u Úštěka, okres Litoměřice v termínu 20.-28.8. Kromě 
toho realizujeme jednodenní tréninkové dny a ve výhledu máme víkendový kemp v termínu 
1.-2.října, zaměřený jako příprava na Mistrovství Čech a mimoto jako snaha přivést do tré-
ninkového procesu další nové děti. V případě zájmu uskutečníme ještě i kemp o vánočních 
prázdninách. 

V lednu proběhly dva tréninkové dny prostřednictvím internetu. V TMK zajistil obě 
Pavel Chrz, trenér 1.třídy, přednášejícími byli GM Robert Cvek a IM Sergej Berezjuk.  

15.května proběhl v Ústí nad Labem 1.tréninkový den pod novou komisí, hlavní trenér 
Vladimír Hadraba, trenér 2.třídy, přednášející dále člen TMK Jan Balín (silný praktický hráč, 
ELO přes 2300). Tréninkový den byl spojen s diváckou návštěvou v místě probíhajícího MČR 
mužů. 

Hlavním trenérem na prázdninovém soustředění bude opět Vladimír Hadraba, další 
lektoři Pavel Chrz, Jan Rubeš (FM a TR 2.třídy) a Jiří Kalužný (trenér 3.třídy, předseda komi-
se mládeže v kraji a člen komise mládeže ŠSČR) a silný praktický hráč FM Gustav Brejník. 

Součástí programu je i vyslání (alespoň) jednoho trenéra na vrcholné akce svazu, te-
dy Mistrovství Čech a MČR. 

Tento projekt KTCM tedy navazuje na tréninky nejtalentovanějších dětí, které mají za-
jištěnu péči individuálně (vesměs medailistů z MČR) a je určen jako trenérská práce s další 
výkonnostní skupinou talentované mládeže.  

Předpokládáme, že na avizované akce budeme zvát i další zájemce o tréninky, hlav-
ně z řad nejmladších, kteří se objevují v této postcovidové době a jeví výkonnostní růst, což 
(nová) TMK průběžně sleduje.  



Hráči aktuálně zařazení do péče KTCM v Ústeckém kraji:  

  

příjmení, jméno oddíl narozen 

Mikulka Martin Michael ŠK Spartak Ústí nad Labem 2011 

Veverka Vladimír ŠK Teplice 2009 

Werner Hong Quan Dan ŠK Spartak Ústí nad Labem 2007 

Hampl Nikola ŠK Spartak Ústí nad Labem 2007 

Jusko Jindřich SK Děčín 2007 

Lev Lukáš ŠK Spartak Ústí nad Labem 2007 

Mrkvan František ŠK Spartak Ústí nad Labem 2007 

Machka Vít SK Děčín 2007 

Licek Prokop ŠK Spartak Ústí nad Labem 2007 

Krupka Aleš Šachový klub Louny  2008 

Jakoubek Štěpán ŠK Teplice 2008 

Kalynčuková Kateřina TJ Klášterec nad Ohří 2008 

Jindra Jakub TJ Klášterec nad Ohří 2009 

Stibor Ondřej SK Šachy Chlumec 2010 

Zischka Vít ŠK Spartak Ústí nad Labem 2012 

Bytko Tymofii ŠK Teplice 2012 

Kršňák Matěj ŠK Spartak Ústí nad Labem 2013 

Předpokládá se práce ve dvou skupinách, výkonnostně silnější Mikulka + Veverka a 
ročník 2007, druhá skupina ti ostatní zde uvedení. Výkony na krajském přeboru 4.-5.6., kde 
jsem byl oba dny přítomen, toto rozdělení potvrzují. 

Rating aktuálně neuvádíme, protože to je kritérium, které se každý měsíc mění. TMK 
však tento vývoj počínaje lednem 2022 sleduje a bude jedním z kritérií pro aktualizaci pod-
mínek zařazení hráčů do KLT, tuto aktualizaci plánujeme odsouhlasit nejpozději na plánova-
né schůzi TMK při soustředění v srpnu tak, aby nové podmínky vstoupily v platnost od 1.9. a 
staly se základem pro zařazení i do KTCM nejpozději pro rok 2023. 

 

Financování KTCM v Ústeckém kraji:  

Tato skutečnost je hlavním limitujícím faktorem celého projektu. Financování je totiž 
prozatím pokryto pouze z rozpočtových zdrojů schválených na konferenci ÚKŠS 18.února 
2022, žádné peníze odjinud aktuálně nejsou. 

Rozdělení volné části svazové dotace nebylo v době tvorby rozpočtu známo (a zřej-
mě není dodnes). Prostředky pro zajištění činnosti tedy vycházejí ze skutečnosti roku 2021 
takto: 

 
  



 

 

      

 Příjmy: Příspěvek – dotace ze ŠSČR   47 000 Kč  

   Tržby soustředění – platby účastníků   160 000 Kč  

   Tržby tréninkové dny a kempy   12 500 Kč  

   Příspěvek z ostatních zdrojů ÚKŠS   22 000 Kč  

   Celkem   241 500 Kč  

      

 Výdaje: Administrativa   1 500 Kč  

          

   Soustředění:      

   ubytování a stravování   131 000 Kč  

   trenéři DPP   35 000 Kč  

   cestovné trenérů, dovoz materiálu   6 000 Kč  

   ostatní výdaje včetně pojištění   8 000 Kč  

          

   Kempy a tréninkové dny:      

   trenéři DPP, příp. faktury   24 000 Kč  

   cestovné trenérů, dovoz materiálu   5 000 Kč  

   ostatní výdaje   1 000 Kč  

      

          

   Reprezentační akce (M-Čech, MČR):      

   trenéři – pobyt   13 000 Kč  

   trenéři – DPP   13 000 Kč  

   trenéři – cestovné   4 000 Kč  

   Celkem   241 500 Kč  

      

 Uvedená čísla jsou výňatkem z rozpočtu ÚKŠS, položky týkající se KTCM. Individuál-
ní tréninky (celoroční práce) zde zahrnuta není. 

Pokud další tréninkové dny či kempy budou mít i pobytové náklady trenérů, tyto bude 
nutné hradit z plateb účastníků, příp. (pokud se podaří získat) z cizích zdrojů – dotací. 

Odměna manažéra bude vyplacena pouze v případě kladného výsledku hospodaření 
celé komise. 

         

V Teplicích, dne 7.6.2022     Ing. Vladimír Hadraba 
      Předseda TMK ÚKŠS, manažér KTCM 


