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KCTM naplánovalo pro rok 2019 pět víkendových soustředění. Tato soustředění jsou určena 

talentům KŠS Vysočina a také všem ostatním zájemcům. První víkendové soustředění KCTM 

bylo jednodenní a konalo se v sobotu 2. února v Havlíčkové Brodě v AZ centru SVČ.  
 

 
 

Se skupinou A pracoval GM Robert Cvek, trenér 2. třídy. Skupina A se věnovala tématu 

„„Nestejný materiál." GM Cvek postupně probral hru dámy proti věži a dvěma lehkým 

figurám a následně dámy proti věži a jedné lehké figuře. V dalším bloku se mládežníci 

věnovali hře dámy proti třem lehkým figurám a dámy proti dvěma věžím. V třetím bloku se 

se trenér s hráči zaměřil na oběť kvality a oběť lehké figury za pěšce. GM Cvek hráčům 

ukázal, jak dané pozice vznikají v zahájení a ve střední hře. Talenti se seznámili s plány hry a  

hodnocením pozicí v daných příkladech. Účastníci soustředění následně obdrželi všechny 

probrané příklady  mailem k dalšímu prostudování. 

 



 
 

 
 
Skupině B se věnoval FM Lukáš Karásek, trenér 2. třídy. Skupina B se zabývala problematikou 

Vídeňské hry. Na úvod soustředění byl hráčům představen stručný historický vývoj tohoto 

zahájení a jeho ideové propojení s královským gambitem. Poté byly vysvětleny a názorně 

ukázány na vzorových partiích základní strategické a taktické myšlenky, které se v tomto 

zahájení objevují. Na závěr soustředění si mohl každý z hráčů toto zahájení vyzkoušet v rámci 

simultánky. Na závěr bych chtěl pochválit vysokou účast na obou skupinách soustředění, což 

svědčí o tom, že o šachy mezi mládeží je v kraji Vysočina zájem. 



 
 

Soustředění se zúčastnilo 39 mladých talentů Krajského šachového svazu Vysočina. Trenéři a 

hráči měli v klubovnách k dispozici projektor, přenosné plátno, šachy a nástěnné šachovnice. 

A pro odreagování o přestávkách měly děti k dispozici hernu.  

 

 
 



 
 

Soustředění zajišťovali organizačně Renáta Brožová za ŠK AZ centrum Havlíčkův Brod a 

Zdeněk Fiala za KCTM KŠS Vysočina. Soustředění KCTM se koná díky finanční podpoře Kraje 

Vysočina a ŠSČR. 

 

 

Ing. Zdeněk Fiala, předseda KM KŠSV 
 

Ve Světlé nad Sázavou dne 4. února 2019. 


