
Závěrečná zpráva KŠSV k projektu krajských tréninkových center 

na rok 2020 

                                              

Krajský šachový svaz Kraje Vysočina si pro rok 2020 připravil tréninkový projekt s myšlenkou uceleného 

tematického pojetí. Hlavním záměrem bylo, aby naplánovaná šachová soustředění měla na sebe návaznost. 

Proto byla ve spolupráci s trenérem GM Petrem Veličkou naplánovaná témata na všech 6 plánovaných 

soustředění.  Druhým záměrem bylo uspořádat tato soustředění tak, aby se každé nacházelo v určité oblasti 

kraje, kde se nachází větší oddíly s početnější základnou. A jako poslední myšlenka bylo, aby všechna 

soustředění byla pod vedením stejných trenérů, aby mohla činnost co nejlépe navazovat a také měla 

i návaznost v oblasti zadaných úkolů z ke každému tématu soustředění které proběhlo a jejich následné 

vyhodnocení a zkontrolování. V účasti trenérů byla možná změna, ale témata měla být dodržena. 

Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možné některá naplánovaná soustředění uskutečnit. Chybějící 

jarní soustředění jsme nahradili v červenci víkendovým soustředěním, na podzim jsme přešli na online formu 

soustředění. Z každého soustředění byly zpracovány tréninkové materiály, které byly bezprostředně po něm 

účastníkům rozeslány. 

Soustředění první Pelhřimov 22. 2. 2020: 

Dne 22. 2. 2020 se v Pelhřimově konalo za podpory KCTM a Kraje Vysočina první z pěti plánovaných 

soustředění talentové mládeže. Soustředění se konalo v nově zmodernizovaných prostorách VOŠ a Střední 

škola hotelová Pelhřimov, Slovanského bratrství 1664, 39301 Pelhřimov. Organizačního zajištění se ujala paní 

Drahomíra Kaňková z TJ Spartak Pelhřimov. Dvě pěkné učebny, vybavené velkými LED televizory pro 

připojení NTB, byly doplněny o nástěnné šachovnice a šachové soupravy z ŠO TJ Spartak Pelhřimov. Paní 

Kaňková pro trenéry, hráče i doprovody zajistila přímo v místě soustředění oběd a v průběhu celého dne bylo 

k dispozici občerstvení. 

Trenérské zajištění bylo v podání trenérů II. třídy GM Ing. Petra Veličky a Ing. Petra Mičulky.  

GM Petr Velička se ujal skupiny A pro která byla připravena témata: 

      1) Hodnocení pozice tvorba plánu 

      2) Útok na dámském křídle 

      3) Věžové koncovky s malým počtem pěšců 

      4) Závěrečný test – prozkoušení probraných témat 

Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil: 

1) Rozcvičku- řešení diagramů různé obtížnosti 

2) Zahájení 

3) Hrubé chyby – motivy, řešení 

4) Taktické příklady 



Skupiny A se účastnilo 9 hráčů a hráček: Filip Zedníček, Rybáčková Lucie – Gambit Jihlava, Lukáš Kaňka, 

Ecler Matěj, Policar Martin – TJ Spartak Pelhřimov, Matěj Zezula, Jakub Zezula, Martin Žaža a David Žaža 

– TJ Náměšť nad Oslavou. 

Skupina B byla obsazena 13 hráči: Rybáček Martin, Vondra Filip, Havelka Aleš, Havelková Kamila, Stejskal 

Jakub – Gambit Jihlava, Horák David, Matejka Jakub a Samuel, Klap Jáchym, Háva Štěpán, Bouška Matouš 

– TJ Spartak Pelhřimov, Ondra Malý, Vítek Bělehrad – TJ Náměšť nad Oslavou 

Celkem se soustředění účastnilo 22 hráčů z KSSV a z toho 9 hráčů z LT. 

Hodnocení práce hráčů trenéry: 

Ve skupince A jsem měl celkem 9 dětí ve výkonnostním rozpětí ELO cca 1100-1600.  

Probrána byla dle plánu 3 témata (pěšcovky, slabá pole, Izolovaný dámský pěšec). Každý blok obsahoval 

kromě teoretické části, kdy jsem vysvětloval daná témata na praktických příkladech, také úlohy, které žáci 

řešili samostatně. Při řešení si téměř všichni počínali aktivně, nicméně v některých případech se projevovala 

i trochu zbrklost a hlavně u pěšcových koncovek i neznalosti. Rozhodně by bylo dobré, kdyby se v klubech 

této fázi partie věnovali trenéři více. Jinak jsem byl ale s přístupem spokojen, soustředění určitě splnilo svůj 

účel. Všichni účastníci dostali ode mě mailem úlohy k samostatnému řešení.   

Skupinka B: 

Na prvním soustředění KCTM v roce 2020 bylo ve skupině B celkem 13 mladých nadějí. Jelikož byla 

k dispozici jak TV obrazovka, tak nástěnná šachovnice, probíraná témata jsme probírali podle toho, který 

způsob se jevil pro konkrétní případ přínosnější. Nejdůležitější poznatky mohli posluchači vnímat ústně, 

zásady a principy byly vysvětlovány opakovaně v různých situacích. Děti se zapojovaly na vyzvání též 

aktivně, trenér reagoval na správné i nesprávné myšlenkové pochody při řešení různých situací a naváděl děti 

směrem k vyřešení situací. Probraná témata byla ještě zaslána e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění. 

 

 



Soustřední druhé Náměšť nad Oslavou 6. 6. 2020: 

Po dlouhé korona-virové pauze jsme konečně mohli dne 6. 6. 2020 uspořádat druhé šachové soustředění 

Šachového centra talentové mládeže v Kraji Vysočina. Soustředění se ujali v Náměšti na Oslavou z šachového 

oddílu tělovýchovné jednoty ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. Soustředění se konalo v útulných 

prostorách náměšťského Domu dětí a mládeže za současných hygienických opatřeních po odeznívající 

korona-virové epidemii.  

I přes stálá rizika nákazy a omezení se na druhém soustředění sešlo 34 mladých šachistů a šachistek převážně 

z Kraje Vysočina a čtyři hráči z kraje Jihomoravského. Zkušení trenéři II. třídy GM Petr Velička a KM Petr 

Mičulka navázali tematicky na první soustředění konaném v Pelhřimově, jak je pro tento ročník plánováno.  

Témata pro skupinu A: GM Petr Velička, trenér 2. třídy 

1) Materiální výhoda ve věžových koncovkách 

2) Výměny figur                          

3) Boj proti izolovanému dámskému pěšci         

Témata pro skupinu B:  Petr Mičulka, trenér 2. třídy 

1) Úvod do jezdcových koncovek 

2) Teorie kombinace 2 (blokáda, překrytí, vazba, odlákání) 

3) Útok na krále v centru 

Hodnocení práce v jednotlivých skupinách očima trenérů: 

Hodnocení skupiny A: 

V mé skupině A bylo celkem 19 dětí + 1 dospělý. Probíraná témata byly dle rozpisu: realizace materiální 

výhody ve věžových koncovkách, výměny figur a boj proti izolovanému dámskému pěšci. Výkladu každého 

tématu jsem věnoval vždy cca 90 min času, během výkladu se všichni aktivně zapojovali do řešení problémů 

v jednotlivých partiových ukázkách, dostávali otázky a za jejich správné zodpovězení byli bodování. 

Závěrečných 30 min každého bloku jsem věnoval testu, při kterém každý žák dostal k vyřešení 3 diagramy 

týkající se daného tématu. Výsledek byl opět bodován. Tři nejlepší byli odměněni sladkou odměnou. Každý  

z účastníku dostal materiál ze soustředění ve formátu pgn + úlohy k samostatnému řešení na doma. 

Výsledek bodování: 

1.  Tadeáš Hladký    19 bodů (z 26 možných) 

2-3  Martin Žaža a Filip Zedníček             16 bodů 

       4.    David Kučera    14 bodů 

       5.    Jakub Zezula     13,5 bodů 

       6-7. Lukáš Kaňka a Jan Vyhnálek  13 bodů 

       8-9. Markéta Šťávová a Lucie Rybáčková 10,5 bodů 

       10.  Adam Simajchl    10 bodů (z 20) odešel dříve 

       11-12.  Mikuláš Hladký a Martin Policar            9,5 bodů   

       13.  Pavel Vojtek       9 bodů (z 20) odešel dříve 

       14.  Matěj Ecler                                                    7,5 bodů 



       15.  Ivo Pejcha                                                     7 bodů 

       16.  Ivo Šofr       5 bodů  

       17.  David Žaža        3,5 bodu 

       18.  Tomáš Koumar        3 body 

       19.  Matěj Zezula      2,5 bodu  

       20.  Adam Kutil      2 body (z 20) odešel dříve 

 

Zpracoval GM Petr Velička, trenér II. třídy 

Hodnocení skupiny B: 

Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil: 

5) Úvod do jezdcových koncovek 

6) Teorie kombinace 2 (blokáda, překrytí, vazba, odlákání) 

7) Útok na krále v centru 

Skupina B byla obsazena 16 hráči: Rybáček Martin, Vondra Filip, Havelka Aleš, Havelková Kamila, Stejskal 

Jakub, Holcman Matěj – Gambit Jihlava, Horák David, Simandl Štěpán – TJ Spartak Pelhřimov, Ondra Malý, 

Vítek Bělehrad, Stanislav Pelán, Lucie Šťávová – TJ Náměšť nad Oslavou, Šorf Filip – TJ Žďár nad Sázavou, 

Leontýna Hladká – Jezdci Jundrov, Brychta Adam a David - neregistrovaní 

Na druhém soustředění KCTM v roce 2020 bylo ve skupině B celkem 16 mladých nadějí. Na začátku získali 

drobné odměny úspěšní řešitelé, kteří zaslali svá řešení z 1. soustředění. Jelikož byly k dispozici jak 

diaprojektor, tak nástěnná šachovnice, probíraná témata jsme probírali podle toho, který způsob se jevil pro 

konkrétní případ přínosnější. Nejdůležitější poznatky mohli posluchači vnímat ústně, zásady a principy byly 

vysvětlovány opakovaně v různých situacích. Děti se zapojovaly na vyzvání též aktivně, trenér reagoval na 

správné i nesprávné myšlenkové pochody při řešení různých situací a naváděl děti směrem k vyřešení situací. 

Probraná témata byla ještě zaslána e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění. 

 

 



Soustředění třetí a čtvrté 17. – 19. 7. 2020 Želiv: 

Ve dnech 17. - 19. července 2020 se uskutečnilo víkendové soustředění KCTM. Pořadatelství se společně 

ujala předsedkyně Komise mládeže Drahomíra Kaňková a manažer centra talentové mládeže Jan Zezula.  

Trenérské zajištění bylo GM Petr Velička a Ing. Petr Mičulka. Zdravotní dozor zajištovala MUDr. Jana 

Zedníčková Pro soustředění se podařilo zajistit prostory v areálu Sport park Kocanda v obci Želiv. Soustředění 

se celkem účastnilo 29 mladých šachistů a šachistek z Kraje Vysočina. Hráči byli rozděleny do dvou skupin 

podle výkonosti. Celé soustředění pak bylo rozděleno do 4 sekcí po 3 hodinách. První sekce probíhala již 

v pátek odpoledne od 16:00. Po večeři pak bylo na programu ještě procvičování odpoledních témat formou 

dohrání připravené šachové pozice na dané téma.  I přes náročný tréninkový program se vydrželi hráči bavit 

šachovým programem do pozdních večerních hodin. V sobotu se pak pokračovalo dopolední a odpolední 

tříhodinovou sekcí v dalších tématech. Sobotní podvečer a večer využila skupinka pro prohlídku místního 

kláštera a druhá skupina sehrála malý turnaj. Vedením se ujal David Brychta. V neděli dopoledne pak proběhla 

poslední tříhodinová sekce a po obědě jsme se všichni rozjeli do svých domovů. Skupina A pod šachovou 

taktovkou II. třídy GM Petra Veličky měla na programu tato témata: 

1) Poziční výhoda ve věžových koncovkách  

2) Přechod ze zahájení do střední hry  

3) Karlovarská struktura – plány bílého 

4) Materiální výhoda v jezdcových koncovkách  

5) Různobarevní střelci ve střední hře  

6) Karlovarská struktura – plány černého 

 

Zhodnocení skupiny očima trenéra GM Petra Veličky: 

V mé skupině A bylo celkem 13 dětí + 2 dospělí.  Probrali jsme veškerá témata dle propozic. Nejvíce času 

jsem věnoval tématu Karlovarské struktury, zbytek času jsem pak rozdělil rovnoměrně mezi témata ostatní. 

Na konci každého bloku se řešily diagramy, výsledky jsem bodoval. Jak v pátek, tak v sobotu večer pak byla 

sehrána jedna tematická partie v rapid tempu na téma Karlovarské struktury. Každý z účastníku dostal materiál 

ze soustředění ve formátu pgn + úlohy k samostatnému řešení na doma. 

Výsledek bodování: 

1-2.   Robert Pavlíček a David Kučera   9 bodů (z 11 možných) 

3.       Lukáš Kaňka                7,5 bodů 



       4.      Lucie Rybáčková     6 bodů 

       5-6.   Jakub Zezula a Matěj Zezula    5 bodů 

       7.       Filip Zedníček     3,5 bodů 

       8-10. Martin Policar, Matěj Pavliš, Martin Rybáček 3 body 

       11.     Helena Šťávová     2,5 bodu 

       12.     Jáchym Spilka                 2 body   

       13.     Matěj Ecler     1,5 bodu 

       14.     Markéta Šťávová     0,5 bodu     

Skupina B pod vedením zkušeného trenéra II. třídy Ing. Petra Mičulky. Skupinka byla ještě početnější 

a celkem se zde učilo novým věcem na 18 hráčů.  V této skupině byli hráči od 6 let a tím byl velký nárok na 

trenéra, aby dokázal po celou velmi náročnou dobu tyto mladé šachisty udržet v pozornosti. Petr Mičulka se 

s tímto nelehkým úkolem popasoval a vše zvládl. Získaná zkušenost však  velí k rozdělení ještě skupinu na 

další. Rozdíly mezi hráči jsou pak velké a je opravdu náročné najít kompromis mezi výkonostmi, výdrží 

soustředění atd. Ve skupině B se probírala témata: 

1) Úvod do střelcových koncovek  

2) Teorie kombinace 3 (slabá poslední řada, proměna pěšce, remízové kombinace  

3) Útok na krále – stejné rošády 

4) Koncovky různobarevných střelců – základní teoretické pozice  

5) Taktika – příklady, procvičení  

6) Útok na krále – různé rošády 

Navíc si trenér na páteční večer připravil a s hráči sehrál „simultánku“. Po vyhodnocení únavy hráčů v této 

skupině jsme se rozhodli na sobotní večer nechat volný program. Většina si však stejně našla cestu 

k šachovnicím a bavila se opět do pozdějších nočních hodin hraním šachu. 

Hodnocení pohledem trenéra Ing. Petra Mičulky: 

Skupina B byla obsazena 18 hráči: Vrzáková Adéla, Spilka Jáchym, Spilka Kryštof, Wasserbauer Kvido, 

Kovář Filip, Kozderka Filip, Kozderka Jan, Malý Ondra, Bělehrad Vít, Brychta Adam, Brychta David, Horák 

David, HorákLukáš, Šťávová Lucie, Bouška Matouš, Vondra Filip, Kocman Patrik, Rybáček Martin.  

Na víkendovém soustředění KCTM v Želivi bylo ve skupině B celkem 18 mladých nadějí. Tři úspěšní řešitelé, 

kteří zaslali svá řešení z 2. soustředění, dostanou drobnou odměnu na dalším soustředění spolu s úspěšnými 

řešiteli nových úkolů. Jelikož byly k dispozici jak diaprojektor, tak nástěnná šachovnice, probíraná témata 

jsme probírali podle toho, který způsob se jevil pro konkrétní případ přínosnější. Nejdůležitější poznatky 

mohli posluchači vnímat ústně, zásady a principy byly vysvětlovány opakovaně v různých situacích. Děti se 

zapojovaly na vyzvání též aktivně, trenér reagoval na správné i nesprávné myšlenkové pochody při řešení 

různých situací a naváděl děti směrem k vyřešení situací. Hodně početná skupina a obzvláště velký 

výkonnostní rozptyl jejích účastníků navozuje otázku, zda by nebylo prospěšné rozšířit sestavu trenérů 

o třetího trenéra, aby bylo možno efektivněji postupovat dopředu. David Brychta by byl vhodným trenérem. 

V páteční večer byla sehrána na přání účastníků simultánka Petra Mičulky proti 14 účastníkům s výsledkem 

+11=1-2 (remis Kvido Wasserbauer sk. B, výhra Patrik Kocman sk. B a Matěj Pavliš sk. A). Probraná témata 

byla ještě zaslána e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění. 

 

 



Soustředění páté jako 1. online 24. 10. 2020: 

Na sobotu 24. října jsme naplánovali soustředění KCTM v Jihlavě.  Situace s korona-virem se však opět 

vyvinula tím nesprávným směrem a z důvodu vládních opatření byla všechna sportovní klání a tréninky 

zakázány.  Po jarních rozpacích a obavami jestli to hráči a zejména ti mladší zvládnou a s vyhlídkami na 

nepříznivý další vývoj propozice přepracovali na soustředění pomocí internetu.   

Online soustředění se tedy uskutečnilo v plánovaném termínu 24.10 od 9:00 do 16:00 s hodinovou přestávkou 

na oběd od 12:00-13:00. 

Velmi mile nás překvapil zájem o toto soustředění. Jak jsme záhy zjistili připravenost a již u mnohých 

i zkušenosti s online tréninky jsou pro ně běžnou záležitostí. 

Soustředění bylo tradičně rozděleno do dvou skupin. Skupinu A vedl velmi zkušený trenér v online GM Petr 

Velička a proto se dokázal popasovat i s nečekaně velkou skupinou 27 hráčů z toho 5 dívek. A nyní očima GM 

Petra Veličky: 

Skupina A: 

Soustředění se zúčastnilo celkem 27 žáků. Probrána byla témata dle propozic. Celá výuka byla rozdělena do 

6 bloků po cca 1 hodině, z toho vždy cca 45 min jsem přednášel já a zbylých 15 minut bylo využito na řešení 

a vysvětlení úlohy a krátkou přestávku. Soustředění proběhlo po Skype bez sebemenších technických potíží – 

je vidět, že dnešní děti a mládež mají podobné způsoby výuky a tréninku v krvi. Samozřejmě absence osobního 

kontaktu určitou nevýhodou je, jednoznačně ale převažují pozitiva (odpadá nutnost cestování – úspora času i 

nákladů, vlastně ani nemusíte být doma, stačí být někde na WIFI). Doporučuji využívat tuto formu výuky v 

maximální možné míře. 

Řešení úkolů jsem tentokrát nebodoval, při tak obrovském množství žáků nebylo v mých silách vše správně 

vyhodnotit (psaní řešení do chatu bylo tentokrát dobrovolné a já jsem ta řešení kontroloval spíše namátkově, 

s tím, že jsem správné řešení úloh pak ukázal). 

Zpracoval GM Petr Velička 

Druhou skupinu B vedl taktéž velmi zkušený trenér Ing. Petr Mičulka, který však v rovině internetové začal 

pracovat díky korona-viru a omezením na začátku roku. I přes jeho obavy, aby vše zvládl, proběhla i skupina 

B bez zjevných trenérských problémů a Petr si s tím poradil velmi dobře. Trochu občas zazlobila nezkušenost 

hráčů a objevily se drobné technické problémy, které se vždy podařilo vyřešit. Skupina B byla dle očekávání 

trochu na počet hráčů slabší a nakonec jich v této skupině bylo jen 10. To však u zejména mladých hráčů 

nebylo na škodu. Trenér Ing Petr Mičulka zhodnotil soustředění takto: 

Skupina B: 

Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil: 

1) Úvod do věžovek 

2) Boj o centrum, tvorba výhodné pěšcové struktury 

3) Realizace materiální převahy  

Vzhledem k pandemii se soustředění původně připravované do Jihlavy uskutečnilo online prostřednictvím 

Skype, kdy se účastníci přihlašovali jak organizátorovi, tak trenérům dle instrukcí v propozicích. 

Skupina B byla obsazena 10 mladými hráči, kteří v průběhu dne získávali body za reakce, které psali do chatu:  



Kryštof Spilka (Gambit Jihlava) 11 bodů, Matěj Holcman (Gambit Jihlava) 36 bodů, Kamila Havelková 

(Gambit Jihlava) 11 bodů, Aleš Havelka (Gambit Jihlava) 5 bodů, David Brychta (Gambit Jihlava) 26 bodů, 

Adam Brychta (Gambit Jihlava) 10 bodů, Matěj Beránek (Spartak Velká Bíteš) 14 bodů, Ondřej Malý 

(TJ+DDM Náměšť nad Oslavou) 17 bodů, Pavel Brož (ŠK Světlá nad Sázavou) 14 bodů, Mikeš Šedý (ŠK 

Světlá nad Sázavou) 6 bodů. 

Jelikož soustředění probíhalo touto formou poprvé, docházelo občas k drobným zdržením z technických 

důvodů (např. někdo zapnul mikrofon a ruch v té místnosti slyšeli všichni účastníci, nebo po obědě nebylo 

chvilku slyšet trenéra – po reakci v chatu byl zvuk opětně zprovozněn). Veškeré materiály byly připraveny ve 

formě ChessBase a pro snadnější pochopení jednotlivých myšlenek doplněny systematickou barevnou 

grafikou. 

Děti se zapojovaly na vyzvání též aktivně, po vepsání do chatu trenér reagoval na správné i nesprávné 

odpovědi a naváděl děti směrem k vyřešení situací. Probraná témata byla ještě zaslána e-mailem včetně úkolů 

do příštího soustředění. 

Dle mého názoru je tuto formu soustředění online možné zařadit vedle dosud využívané prezenční formy jako 

možnost, která sice neposkytuje přímý osobní a oční kontakt, ale na druhou stranu přináší výhody domácí 

stravy a úspor času, cestovních a pobytových nákladů. Domnívám se, že by se této formy soustředění mohlo 

využívat (např. střídavě s prezenční formou) i po odeznění pandemie a z toho vyplývajících omezení osobních 

kontaktů). 

Petr Mičulka 

Bylo zajímavé, že se účastnili hráči snad ze všech oddílů Kraje Vysočina na rozdíl od soustředění klasických 

s osobním setkáním. Nevím jestli, bylo vyhověno naši prosbě, o šanci pro online soustředěním, nebo to, že 

odpadlo dojíždění, bylo příčinou takové účasti. Nicméně jsem za to velmi rád. Byl bych rád i za případnou 

zpětnou vazbu jak se vám to líbilo a jak jste se s tím poprali vy.  Asi největší zpětnou vazbou bude vaše účast 

na dalším online soustředění, které už plánujeme. Bohužel jiná možnost se nerýsuje. 

Soustředění šesté jako  2. online 7. 11. 2020: 

V sobotu 7. listopadu se uskutečnilo 6. soustředění KCTM.  Z důvodu stále pokračující vládních opatření 

z důvodu korona-virové pandemie se i toto soustředění uskutečnilo jako druhé online. I přesto, že toto druhé 

soustředění přišlo jen 14 dní po prvním online, zájem byl velký.  Soustředění se účastnilo 38 hráčů a hráček.  

Tradičně rozděleni do dvou skupin.  

Skupina A pod vedením GM Petra Veličky, ke které se připojilo 26 šachistů, probírala plánovaná témata pro 

6. soustředění beze změny podle propozic. Trenér po zpětných reakcích, kdy se množí jediné negativum a to 

na délku a tedy náročnost soustředění strávit 6 hodin u PC, rozvrhl soustředění do 6 bloků po hodině, kdy 

v každé byla 10 minutová pauza. Toto negativum bohužel umocňuje zejména fakt, že děti tráví u PC i celou 

školní výuku v průběhu týdne a tak se to hromadí. Trenér toto soustředění zhodnotil takto: 

Skupina A 

 

Soustředění se zúčastnilo celkem 26 žáků, což je sice oproti minulému soustředění velmi mírný pokles (minule 

27), nicméně zájem je to obrovský. Probrána byla témata dle propozic. Podobně jako na minulém on-line 

soustředění byla výuka rozdělena do 6 bloků po cca 1 hodině, malinko jsem oproti minulému soustředění 

(kvůli únavě dětí) zkrátil přednáškovou část a natáhl přestávky (10 min). Soustředění opět proběhlo po Skypu 

bez sebemenších technických potíží – navíc bych řekl, že děti byly tentokrát ještě aktivnější (asi se už trochu 

osmělily) a zapojovaly se do diskusí v průběhu partiových ukázek. A dá se říci, že byly aktivní i při řešení 

úkolů, přesto že body za správná řešení udělovány nebyly (při tomto počtu je to nemožné). Z celého 

soustředění obdrželi všichni účastníci materiál ve formátu pgn a úkoly k samostatnému domácímu řešení.  

Zpracoval GM Petr Velička 



Skupina B pod vedením Petra Mičulky byla tentokrát o dva hráče početnější a účastnilo se celkem 12 hráčů. 

Petr Mičulka toto soustředění zhodnotil obsáhleji: 

Skupina B: 

Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil témata, která jsou pro Skype a tuto výkonnostní skupinu 

přiměřenější: 

1) Volné sloupce 

2) Mat v koncovce 

3) Oběť na h7 

Soustředění se stejně jako předchozí uskutečnilo online prostřednictvím Skype, kdy se účastníci přihlašovali 

jak organizátorovi, tak trenérům dle instrukcí v propozicích. Skupina se pomalu rozrůstá a přes počáteční 

technické problémy jsme mohli začít s mírným zpožděním.  

Pokud se noví účastníci kontaktují na mou Skype adresu, potvrdím kontakt a můžu je zařadit do skupiny. Při 

započetí soustředění hromadně prozvoním všechny účastníky (včetně všech, kteří zde nejsou poprvé) a stačí, 

aby pak jednoduše přijali hovor a sledovali. Materiály byly připraveny ve formě ChessBase a pro snadnější 

pochopení jednotlivých myšlenek byly při výkladu doplňovány systematickou barevnou grafikou. Děti se 

zapojovaly na vyzvání též aktivně, po vepsání do chatu trenér reagoval na správné i nesprávné odpovědi a 

naváděl děti směrem k vyřešení situací. Probraná témata byla ještě zaslána e-mailem včetně úkolů do příštího 

soustředění. Skupina B byla obsazena 12 mladými hráči, kteří v průběhu dne získávali body za reakce, které 

psali do chatu:  

Kryštof Spilka (Gambit Jihlava) 10 bodů, Kamila Havelková (Gambit Jihlava) 2 body, Aleš Havelka (Gambit 

Jihlava) 1 bod, David Brychta (Gambit Jihlava) 15 bodů, Adam Brychta (Gambit Jihlava) 4 body, Jakub 

Stejskal (Gambit Jihlava) 9 bodů, Matěj Beránek (Spartak Velká Bíteš) 6 bodů, Ladislav Vojtěch (Spartak 

Velká Bíteš) 12 bodů, Metoděj Vojtěch (Spartak Velká Bíteš) 6 bodů, Ondřej Malý (TJ+DDM Náměšť nad 

Oslavou) 7 bodů, Pavel Brož (ŠK Světlá nad Sázavou) 9 bodů, Mikeš Šedý (ŠK Světlá nad Sázavou) 4 body,  

Pokud budou i další soustředění probíhat online, bude rozumné se zamyslet nad délkou soustředění. Pokud 

děti mají místo školní docházky online výuku doma u PC, musí mít sezení u počítače už přes týden celkem 

dost. Obzvláště u mladší kategorie by mohlo být přínosnější pořádat více kratších soustředění po 4 hodinách, 

než 6-ti hodinový formát, obvyklý při soustředěních s osobní účastí.  

Petr Mičulka 

Z vyjádření obou trenérů a zájmu hráčů, je vidět, že o online soustředění je zájem. Osobní setkání sice nic 

nenahradí, ale doba je taková jaká je a máme velkou výhodu, že můžeme trénovat online. Mě osobně přijdou 

online soustředění jako velmi zajímavá. Za ty dvě soustředění se ukázalo, že jediná potíž je délka soustřední 

v kombinaci se sezením u PC. Je mnohem náročnější udržet koncentraci a to zejména pro mladší hráče. Tak 

jak již zmínil Petr Mičulka, vychází nám z toho, aby byla online soustředění kratší. Již nyní máme schválenou 

možnost uspořádat další 7. soustředění, které bych rád naplánoval na 21. 11. nebo 28.11.  První termín je těsně 

po termínu skončení vládních opatření. Je tam plánovaný 1. turnaj LVM v Jihlavě, ale moc nevěřím, že se 

opatření natolik uvolní, aby bylo možné hrát.  Možná větší komplikací je kolize Trenéra Petra Veličky 

s Rakouskou ligou, kde se zatím hraje. S oběma trenéry jsme domluveni již na kratším 4 hodinové soustředění. 

Přesný termín a témata pro Vás co nejdříve vypracuji v nejkratším termínu. 

Myslím si, že by se v příští sezoně mohlo do celkového projektu zapracovat více soustředění online a osobně 

by se mi asi i líbila kombinace třeba s dvěma víkendovými soustředěními. 



Soustředění  sedmé jako 3. online 21. 11. 2020: 

Vzhledem k tomu, že poslední dvě plánovaná soustředění se  uskutečnila prostřednictvím online, ušetřilo se 

z projektu na nákladech za klasické soustředění  mohli jsme za tyto uspořené prostředky připravit další 

soustředění nad rámec projektu. Toto soustředění  bylo již v době  této závěrečné zprávy připraveno na 21.11. 

opět online. Z nabraných zkušeností a reakcí hráčů a jejich rodičů, jsme dospěli k závěru, že původně 

naplánovaná šestihodinová soustředění pro klasické osobní setkání je v online soustředění dosti náročná na 

udržení koncentrace. Tento fakt ještě umocňovala  skutečnost, že se mládež po celý týden  musela místo školní 

docházky vzdělávat taktéž pomocí online výuky. Z tohoto důvodu jsme zkrátili plánované sedmé soustředění 

na 4 hodiny. To mohu prozatím z již získaných zpětných  reakcí  považovat za přínosné  a následkem toho, 

bylo přihlášení i několika nových účastníků, kteří si na 4hodinové soustředění více věřili, bylo to pro ně možné 

z časových důvodů se účastnit atd. Protože tato zpráva byla psána dle projektu dříve než se toto soustředění 

nad rámec projektu konalo, nemáme k tomu přesné údaje o počtech. V tuto chvíli máme přihlášeno 33 

účastníků. 

Témata pro sedmé soustředění: 

Témata pro skupinu A: GM Petr Velička, trenér 2. třídy 

            1) Koncovky S vs J s menším množstvím pěšců 

            2) Boj dámy proti 2 věžím 

 

Témata pro skupinu B:  Petr Mičulka, trenér 2. třídy 

          1) Dáma proti pěšci  

           2) Dvojpěšci  

Protože nás i nadále  omezují koronavirová opatření a není možné hrát soutěže, turnaje, a účastnit se  osobních 

soustředění, máme připraveno do konce roku ještě uspořádání dvou soustředění a to na 5.12. a 19.12. 

Vzhledem k tomu, že je evidentní  větší zájem o tato online soustředění i zde předpokládáme účast  mezi 30 

až 40   účastníky. Poslední soustředěn již budeme hradit z jiných zdrojů. 

Šachový rok 2020 byl bohužel významným způsobem  poškozen koronavirouvou situací, ale myslím si, že 

jsme v KŠSV dokázali i přes tuto nepříznivou  situaci najít prostor pro uspořádání  aktivit, které byly možné. 

Na začátku roku jsme ještě věřili, že se  situace brzy uklidní a bude možné se setkávat osobně. Proto jsme 

v létě hned využili jediné možné chvíle a uspořádali víkendové soustředění. Více se nám jich z důvodu, že  

hráči se svými rodinami využívali rozvolnění opatření k jejich rodinným aktivitám. Věřili jsme že po 

prázdninách se již bude fungovat v normáoním režimu, ale  jak víte, nestalo se. Naše obavy z toho, jak budou  

hráči zvládat výuku online jsme  překonali a  prostě to vyzkoušeli. Velmi milé překvapení bylo, že  byl zájem, 

dokonce větší. K soustředění se díky  zrušení  cestování a tedy větší časové náročnosti přidalo více hráčů a to 

z celého Kraje Vysočina. Myslím si, že   bude větší zájem o účast na online soutředěních i v době, kdy se bodu 

hrát soutěže a je tedy vytíženost hráčů větší. Zejména pokud by bylo soutředění jen 4hodinové. Díky této 

situaci si myslím, že pro mnoho hráčů vznikl nový poznatek, že díky online tréninkům je možné navázat 

spojení a mítprevidelné tréninky se zkušenými trenéry, kteří jsou v jejich oblasti mnohdy  nedostupní. Díky 

skupinový tréninkům za podpory šachového svazu a také krajů, je možná dostat k mládeži více kvalitních 

tréninkových hodin.  Nesmíme však zapomenout na to, že osobní setkání  nikdy nic nenaharadí. Pokud se tedy  

zkloubí tyto dvě metody osobní a online, můžem tím získat větší četnost soutředění prostřednictvím online 

a nezbytnou osobní účast v třeba víkendových srazech. 

Zpracoval Jan Zezula, manager KCTM v Kraji Vysočna dne 15. 11. 2020 

 



Příloha 1 Účast hráčů KŠSV na jednotlivých soustředěních: 

č. jméno oddíl   22.02. 06.06. 
17.-
19.7. 24.10. 7.11. 21.11. 5.12. 19.12. 

1 Martin Rybáček Gambit Jihlava   v v vv v v v     

2 Filip Vondra Gambit Jihlava LT v v vv           

3 Aleš Havelka Gambit Jihlava   v v   v v v     

4 Kamila Havelková Gambit Jihlava LT v v   v v v     

5 Jakub Stejskal Gambit Jihlava LT v v     v v     

6 David Horák TJ Spartak Pelhřimov   v v vv           

7 Jakub Matejka TJ Spartak Pelhřimov   v               

8 Samuel Matejka TJ Spartak Pelhřimov   v               

9 Jáchym Klap TJ Spartak Pelhřimov   v               

10 Štěpán Háva TJ Spartak Pelhřimov   v               

11 Matouš Bouška TJ Spartak Pelhřimov   v   vv           

12 Ondřej Malý TJ Náměšť n.Oslavou   v v vv v v       

13 Vít Bělehrad TJ Náměšť n.Oslavou   v v vv           

14 Matěj Holcman Gambit Jihlava     v   v   v     

15 Štěpán Simandl TJ Spartak Pelhřimov     v             

16 Stanislav Pelán TJ Náměšť n.Oslavou     v       v     

17 Lucie Šťávová TJ Náměšť n.Oslavou LT   v vv     v     

18 Filip Šorf TJ Žďár n.Sázavou     v             

19 Adam Brychta Gambit Jihlava     v vv v v v     

20 David Brychta Gambit Jihlava     v vv v v v     

21 Adéla Vrzáková TJ Jiskra H. Brod       vv           

22 Kryštof Spilka Gambit Jihlava       vv v v v     

23 Kvido Wasserbauer TJ Jiskra HB       vv     v     

24 Filip Kovář TJ Náměšť n.Oslavou       vv           

25 Filip Kozderka TJ Jiskra H. Brod       vv           

26 Jan Kozderka TJ Jiskra H. Brod       vv           

27 Lukáš Horák TJ Spartak Pelhřimov       vv           

28 Patrik Kocman TJ Jiskra H. Brod       vv           

29 Matěj Beránek Spartak Velká Bíteš         v v       

30 Pavel Brož ŠK Světlá n. Sázavou LT       v v v     

31 Mikeš Šedý ŠK Světlá n. Sázavou         v v v     

32 Ladislav Vojtěch Spartak Velká Bíteš           v v     

33 Metoděj Vojtěch Spartak Velká Bíteš           v v     

34 Jáchym Spilka Gambit Jihlava       vv v v v     

35 Jakub Zezula TJ Náměšť n.Oslavou LT v v vv v v v     

36 Matěj Zezula TJ Náměšť n.Oslavou LT v v vv v v v     

37 Tomáš Koumar TJ Jiskra H. Brod LT   v   v v v     

38 Lucie Rybáčková Gambit Jihlava LT v v vv v v v     

39 Martin Žaža TJ Náměšť n.Oslavou LT v v   v v v     

40 David Žaža TJ Náměšť n.Oslavou LT v v   v v v     

41 Táňa Nesporá ŠK Světlá n. Sázavou LT       v v       

42 Lukáš Kaňka TJ Spartak Pelhřimov LT v v vv v v       

43 Matěj Ecler TJ Spartak Pelhřimov   v v vv v v       

44 Šedý Matěj ŠK Světlá n. Sázavou LT       v v v     

45 Tomáš Dejmek ŠK Světlá n. Sázavou LT       v v v     

46 Matěj Pavliš TJ Jiskra H. Brod       vv v v v     



47 Policar Martin TJ Spartak Pelhřimov LT v v vv v v v     

48 Markéta Šťávová TJ Náměšť n.Oslavou LT   v vv v v v     

49 Adam Kutil 
Spartak Velké 
Meziříčí     v   v v       

50 Srba Daniel ŠK Světlá n. Sázavou LT       v v v     

51 Filip Zedníček Gambit Jihlava LT v v vv   v v     

52 Šimon Lang ŠK Světlá n. Sázavou LT       v v v     

53 Matyáš Hrádek TJ Náměšť n.Oslavou LT         v       

54 Rudolf Richter TJ Náměšť n.Oslavou LT       v v       

55 Lucie Šťávová TJ Náměšť n.Oslavou LT       v   v     

56 Helena Šťávová TJ Náměšť n.Oslavou LT     vv v   v     

57 David Kučera Gambit Jihlava LT     vv v         

58 Jan Vyhnálek TJ Spartak Pelhřimov LT   v             

59 Adam Simajchl 
Spartak Velké 
Meziříčí LT   v             

60 Ivoš Pejcha Gambit Jihlava     v             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2: Rozpočet KTCM 

Příjmy: 

Dotace ŠSČR……………………………………………………………………49 820,- 

Příjmy celkem………………………………………………………..……….  49 820,- 

 

Výdaje: 

 



1. soustředění: únor – 2 skupiny……………………………………………… 6 868,- 

 Odměny trenérů – GM ……………………………….. 2 280,- 

 Odměny trenérů –………………….…………………. 2 100,- 

 CP trenérů…………………………………………….     808,- 

 Stravné trenérů………………………………………..     180,- 

 Pronájem……………………………………………… 1 500,- 

 

2. soustředění: červen -2 skupiny……………………………….……………… 6 198,- 

 Odměny trenérů – GM ……………………………….. 2 280,- 

 Odměny trenérů –…………………….………………. 2 100,- 

 Stravné trenérů………………………………………..     318,- 

 Pronájem……………………………………………… 1 500,- 

 

3., 4. soustředění: červenec - 2 skupiny…………………….….………………  17 154,- 

 Odměny trenérů – GM ……………………………….. 4 560,- 

 Odměny trenérů – ……………………………………. 4 200,- 

 Ubytování trenérů ……………………………………..2 200,- 

 CP trenérů …………………………………………….    808,- 

 Stravné trenérů………………………………………..  2 500,- 

Náklady na lékařský dohled……………………………   500,- 

 Ubytování hráčů z listiny talentů………………………1 386,- 

 

5. soustředění: říjen - 2 skupiny………………………..…………………... 4 380,- 

 Odměny trenérů – GM………………...………………….. 2 280,- 

 Odměny trenérů –………………….………………….       2 100,- 

 

6. soustředění: listopad - 2 skupiny……………….………………………… 4 380,- 

 Odměny trenérů – GM. …………..………………….. 2 280,- 

 Odměny trenérů –………………….…………………. 2 100,- 

  

 

7. soustředění: listopad - 2 skupiny…………….………………..……          2 920,- 

 Odměny trenérů – GM .…………….  ……………….. 1 520,- 

 Odměny trenérů –………………….…………………. 1 400,- 

 

8. soustředění: prosinec - 2 skupiny…………….………………..……          2 920,- 

 Odměny trenérů – GM .…………….  ……………….. 1 520,- 

 Odměny trenérů –………………….…………………. 1 400,- 

 

  

 

 

Odměna managera……………………………………………………………….   5 000,- 

 

Celkem……………………………………………………………………………   49 820,- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


