
Zpráva ze soustředění KŠS Vysočina,
26.2.2022

V sobotu 26.2.2022 se konalo třetí soustředění talentované mládeže KŠS 

Vysočina, i tentokrát formou online prostřednictvím Skype.

Soustředění bylo určeno talentům KŠS Vysočina a ostatním zájemcům.

Zúčastnilo se celkem 22 zájemců, kteří byli rozděleni do dvou 

výkonnostních skupin.

Vzhledem k neplánované dohrávce zápasu TJ Náměšť C v RS, kde figurují 

tři hráči z LT, proběhlo na základě rozhodnutí manažera ŠCTM v KV 

soustředění ve dvou skupinách. 

Další soustředění už budou v počtu tří skupin.

Hodnocení trenérů podle skupin:

Skupina A trenéra Petra Veličky 

Soustředění se zúčastnilo 8 žáků, což je ještě méně, něž před dvěma týdny. O

tři žáky (Matěj Zezula, Martin Policar a Jan Kotisa) jsem přišel kvůli 



termínové kolizi s dohrávaným zápasem Náměště C v RS. I tak je to ale 

méně účastníků, než bývalo zvykem během pandemie.

Délka soustředění byla opět 4-hodiny, s třemi krátkými přestávkami. Byla 
probrána témata dle propozic, dětem jsem opět ukázal vzorové partie, na 
závěr každého bloku děti řešily jednu úlohu.

Kontrola aktivní účasti dopadla opět velmi dobře, tentokrát reagovali úplně 
všichni. Děti se aktivně zapojovaly do dění v průběhu tréninku, výhrady 
mám snad jen k tomu, že se poměrně málo dětí zapojilo do řešení domácích 
úkolů.

Problémy s připojením jsem také nezaznamenal.

Zpracoval GM Petr Velička



Skupina B Petra Mičulky

Třetí letošní soustředění se konalo online po Skype a jak už se ustálila délka 
trvání, bylo čtyřhodinové s desetiminutovými přestávkami. Ing. Petr Mičulka
si pro skupinu „KCTM B Mičulka 26. únor 2022“ připravil témata Útok na 
krále při nestejných rošádách a Dámské koncovky. Probrali jsme, jak se 
může utvářet partie, ve které jedna strana má malou a druhá velkou rošádu, 
jaké principy se uplatňují a rozšířili jsme repertoár motivů při utváření útoku.
Rozebrali jsme téměř desítku partií velmistrů i vlastních na dané téma. U 
dámských koncovek jsme probrali větší množství příkladů s typickými 
motivy pro tento typ koncovek a opět doplnili ukázkami z velmistrovských i 
vlastních partií. Vysvětlili jsme si, jak podobné příklady řešit a jak si motivy 
vybavit u vlastní partie. Ukázky doplňované v průběhu výkladu barevnou 
grafikou pro lepší pochopení důležitých myšlenek byly připraveny ve formě 
ChessBase. 

Skupina B byla obsazena 14 mladými hráči, kterým jsem za správná řešení i 
aktivitu v chatu přiděloval body. U zúčastněných mladých šachistů jsem si 
poznamenal následující počty bodů:

Adam Brychta (Gambit Jihlava) 5, Anežka Kavanová (TJ+ DDM Náměšť) 
20, David Brychta (Gambit Jihlava) 16, Filip Šorf (Žďas Žďár nad Sázavou) 
8, Jan Burel (Gambit Jihlava) 10, Jiří Burel (Gambit Jihlava) 11, Kvido 
Wasserbauer (Jiskra Havlíčkův Brod) 7, Alex Brsoyan (Gambit Jihlava) 7, 
Martin Kolman (Spartak Pelhřimov) 11, Metoděj Vojtěch (Spartak Velká 
Bíteš) 10, Jakub Nehybka (Spartak Velká Bíteš) 8, Ondřej Malý (TJ+ DDM 
Náměšť) 8, Viktor Klement (Jiskra Havlíčkův Brod) 8 a Valentýna Kavanová
(TJ+ DDM Náměšť) 9 body.

Zpracoval Ing. Petr Mičulka



 

Probraná témata včetně úkolů byla, jak je již zvykem zaslána účastníkům 
spolu s termínem jejich vypracování.

V Petrávči dne 3. 3. 2022   Josef Kratochvíl, manažer ŠCTM v KV

*ŠCTM v KV = Šachové centrum talentové mládeže kraje Vysočina.


