
Zpráva z vícedenního soustředění KŠS Vysočina, 

10. - 12. 7. 2022        

                 

Po úspěšném víkendovém soustředění v roce 2020 se KM KŠSV a ŠCTM v KV 

rozhodly pořádat opět vícedenní soustředění pro talentovanou mládež. 

Soustředění se konalo v areálu Kamenického a Kamenosochařského střediska 

Lipnice nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

Z důvodu stavebních úprav na silnicích čekalo na účastníky několik dopravních 

objížděk, aby našli cíl své cesty pořadatelé pro ně připravili navigační tabule. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soustředění bylo zahájeno v jídelně a začalo slavnostně. Kraj Vysočina má 

dvojnásobnou mistryni České republiky v kategorii D14 Lucii Rybáčkovou 

a vicemistra České republiky v kategorii H10 Martina Policara. Za KŠSV a za KM 

KŠSV předala předsedkyně KM KŠSV Drahomíra Kaňková pochvalu za 

reprezentaci a malý dárek Martinovi Policarovi. Lucka se tohoto soustřední 

neúčastnila, a tak pochvalu a dárek obdržel v zastoupení její bratr Martin 

Rybáček. 

Šachová výuka začala v neděli prvním blokem v 16 hod. a byla s menšími 

přestávkami na 3 hodiny.  Na soustředění dorazilo celkem 31 účastníků (JI 10, PE 

4, HB 1, SnS 5, NnO 1, VB 9, ŽnS 1). Dva účastníci ze zdravotních důvodů účast 

a pobyt ukončili dříve. 

Soustředění bylo rozděleno podle výkonnosti jednotlivých účastníků do třech 

skupin. První skupinu tradičně trénoval pan GM Petr Velička, druhou skupinu pan 

Petr Mičulka a třetí pan David Brychta.  

Témata výuky byla dané propozicemi: 

1. skupina: Koncovky s více lehkými figurami, Maroczyho výstavba v moderní 

praxi, Strategie věžových koncovek, Garry Kasparov 

2. skupina: Útok na krále v centru, Věžovky, Dvojitý úder, Pěšcovky 



3. skupina: Základy koncovek se zaměřením na propočet variant, 

Šachy  v návaznosti na šachové programy a online prostředí, Ukázka zpracování 

analýzy do databáze, Základy koncovek se zaměřením na strategii 

 

Mimo výukové bloky měli účastníky na starosti vedoucí skupin – Drahomíra 

Kaňková (předsedkyně KM KŠSV), Olga Policarová (členka KM KŠSV) a místo pana 

Miroslava Holaty suplovala Nikola Kaňková. Zároveň se staraly o pitný režim, 

výdej jídla a doprovodný program. Z důvodu dovolené ve školní kuchyni   

stravování zajišťovala Kejžlická hospůdka. Jídlo se dováželo a bylo výborné, všem 

chutnalo. Nad rámec jsme měli i moučníky a zeleninu, takže byly i svačiny. 

 

Prvním odreagováním po získaných informacích bylo v neděli v podvečer opékání 

špekáčků. Každý účastník si mohl opéci špekáček, tak aby mu nejvíce chutnal. 

 

 

 

 

 

 

 



Po večeři byl pro účastníky připraven vědomostní kvíz, ve kterém nechyběla 

zmínka ani o Mezinárodním dni šachu či to, že letošní rok je vyhlášený rokem 

ženského šachu.  

 

Soutěžící byli rozděleni do 3 skupin – nejstarší účastníci (L. Kaňka, J. Vyhnálek, M. 

Ecler) byli kapitáni družstev a vybrali si z přítomných své týmy. Vítězství 

vybojovalo družstvo Matěje Eclera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V pondělí na účastníky čekaly dva tříhodinové výukové bloky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po nich následoval individuální program – hrály se hry – Městečko Palermo, hod 

na cíl tenisákem, hod kroužky. Po večeři probíhaly rozbory partií z OPENu v ČB, 

pro zájemce probíhala výuka matování lehkými figurami, běhací šachy a poté 

fotbalové klání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ve středu dopoledne byl čtvrtý a poslední výukový blok, vyklizení pokojů a po 

obědě proběhlo vyhlášení výsledků soutěží a byli vyhodnoceni nejúspěšnější 

účastníci jednotlivých skupin. 

Skupina1. pana Veličky: Jan Vyhnálek, Martin Rybáček a Matěj Pavliš 

Skupina 2. pana Mičulky: Adam Brychta, Metoděj Vojtěch a Vojtěch Havel 

Skupina 3. pana Davida Brychty: Štěpánka Blažková, Josefína Blažková, Vojtěch 

Zvolánek. 

V soutěži běhací šachy soutěžily 4 družstva  

1. místo – kapitán L. Kaňka 

2. místo – kapitán M. Ecler 

3.místo – kapitán L. Macela 

4. místo – kapitán J. Vyhnálek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hod na cíl:  

1.místo Filip Navrátil 

2. místo Jan Burel 

3. místo Sofie Topinková 

Hod kroužky:  

1.místo Zikmund Vojtěch 

2. Sofie Topinková 

3. místo Josefína Blažková 



Pro všechny oceněné byly připravené malé odměny. Po vyhodnocení 

a poděkování trenérům a vedoucím za zajištění průběhu soustředění bylo 

soustředění ukončeno. Rozloučili jsme se a rozjížděli se domů. 

Hodnocení pana GM Petra Veličky – 1. skupina 

Soustředění proběhlo tentokrát prezenční formou, v mé skupině A bylo celkem 9 

dětí (viz tabulka účasti). Účast byla nižší, než bývalo obvyklé na on-line 

soustředěních, určitě se na počtu dětí negativně projevil fakt, že den předtím 

skončil turnaj v Českých Budějovicích a těsně po soustředění začíná festival 

v Pardubicích. Obou těchto turnajů se účastní i řada dětí, které se jinak soustředění 

KCTM Vysočina pravidelně účastní. 

Ve skupince z důvodů párového počtu účastníků zaskakoval i David Brychta jr. 

a poslední den i Pavel Brož jr. Už během prvního tréninkového bloku odstoupil 

ze zdravotních důvodů Jakub Stejskal. 

Témata byla probrána podle propozic, druhá polovina každého tréninkového 

bloku byla věnována rozehrávání tematických pozic tempem 2x25 min + 10 

sec/tah. Děti braly tyto partie velmi prestižně, nejvíce bodů nakonec získal Jan 

Vyhnálek, o 2-3 místě ale nakonec musela rozhodnout doplňková blesková partie 

(Gilotina 6 min vs 5 min a povinností bílého vyhrát). V této byl nakonec 

úspěšnější Martin Rybáček a skončil druhý, třetí místo zbylo na Matěje Pavliše. 

V pondělí večer proběhla analýza sehraných tréninkových partií. 

Zpracoval GM Petr Velička, trenér II. třídy 

Hodnocení pana Petra Mičulky – 2. skupina 

Páté letošní soustředění se konalo prezenčně v Lipnici nad Sázavou ve dnech 10.-

12. července. Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil na 4 tříhodinové bloky 

témata: 

a) Útok na krále v centru 

b) Věžovky 

c) Dvojitý úder 

d) Pěšcovky 

Ve dvou koncovkových tématech jsme se učili či opakovali základní pravidla, 

jako např. čtverec, různé typy opozice, boj o kritická pole, prosazování pěšce, 

nevýhoda tahu, vzdálený pěšec, krytý volný pěšec, trojúhelník, samokrycí 

formace, průlom, vyhnutí se patu a jiné v pěšcovkách, ve věžovkách např. 



postavení mostu, Philidorova obrana šesté řady, odřezání krále, rozšířený čtverec 

a další ve věžovkách. V kombinačních tématech se pravidla a řešení problémů 

představilo na praktických příkladech z vlastní i velmistrovské praxe. 

Ukázky doplňované v průběhu výkladu barevnou grafikou pro lepší pochopení 

důležitých myšlenek byly připraveny ve formě ChessBase. Probraná témata 

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

Skupina B byla obsazena 10-12 (v průběhu 3 dnů se kvůli sudému počtu při 

dohrávání pozic ve dvojicích ve skupinách A a C počty měnily) mladými hráči 

a hráčkami, kterým jsem za správná řešení i aktivitu přiděloval body. 

U zúčastněných mladých šachistů jsem si poznamenal následující počty bodů: 

Adam Brychta (Gambit Jihlava) 36, David Brychta (Gambit Jihlava) 9 (ve 3 

blocích byl ve skupině A a v Béčku jen u jednoho tématu), Pavel Brož (Světlá nad 

Sázavou) 27, Filip Šorf (Gambit Jihlava) 23 (účastnil se ve skupině B jen 2 bloků), 

Jan Burel (Gambit Jihlava) 28, Jiří Burel (Gambit Jihlava) 24, Metoděj Vojtěch 

(Spartak Velká Bíteš) 35, Jakub Nehybka (Spartak Velká Bíteš) 33, Adam Ošmera 

(Spartak Velká Bíteš) 24, Vojtěch Havel 34, Nandin Ulsbold (Světlá nad Sázavou) 

19 a Filip Navrátil (Gambit Jihlava) 24 bodů. 

Ve volných chvílích projevilo více hráčů (a to i z jiných skupin než B) zájem 

naučit se matování S+J, takže jsme se po malých skupinkách věnovali metodice 

a praktickému vedení této technické koncovky. 

Přílohy: 

- 2x8 diagramů k řešení 

- Tabulky účastí a bodování za aktivitu a řešení úkolů, tabulka kontaktů k 

případnému doplnění 

- Témata Útok na krále v centru, Věžovky, Dvojitý úder a Pěšcovky ve formátu 

ChessBase (budou zaslány ve 4 mailech zvlášť) 

Petr Mičulka 

 

Hodnocení pana Davida Brychty – 3. skupina 

Pro skupinu C jsem připravil na 4 tříhodinové bloky témata: 

a) Základy koncovek se zaměřením na propočet variant. 

b) Šachy v návaznosti na šachové programy a online prostředí 



c) Ukázka zpracování analýzy do databáze.  

d) Základy koncovek se zaměřením na strategii. 

V první části soustředění jsme začali pracovat na zdokonalení představivosti 

v rámci propočtu variant aplikovaných na základní pěšcové koncovky, kde 

posluchači aplikovali pravidla čtverec, různé typy opozice, boj o kritická pole, 

prosazování pěšce, nevýhoda tahu, vzdálený pěšec, krytý volný pěšec. 

Druhá část prezentace byla zaměřena na aktuální pracovní nástroje pro 

zpracování šachových záznamů. V ukázce se posluchači seznámili s programem 

SCID (free), kde mohli názorně vidět jakým způsobem se zakládá databáze, 

vytváří partie s komentáři a posléze se partie uloží do partiové databáze. 

Obdobná ukázka byla provedena i u programu Chessbase (placená, free verze s 

určitými omezením). Další částí prezentaci jsme se věnovali možnostem různých 

šachových serverů např. Lichess.org, Chess24.com nebo Chess.com. V prostředí 

Lichess.org jsme si ukázali možnosti trénování v prostředí serveru, pomocí 

šachových cvičení v sekci Puzzle včetně statistického vyhodnocení. Další ukázka 

směřovala možnosti vytváření tzv. studií, kde si mohou hráči tvořit vlastní 

přípravný materiál či různá cvičení či poznámky. Dalším nástrojem bylo 

představení možnosti provádění analýz. Důrazně bylo vysvětleno jak a kdy 

NEPOUŽÍVAT šachové motory pro nápovědu a případnou pomoc při analýzách. 

V třetí části školení jsme se vysvětlili základní prvky hodnocení partie, jakým 

způsobem se tvoří základní analýzy partií. Toto jsme si demonstrovali na jedné 

tréninkové partii, kterou odehráli na dané téma v rámci soustředění. 

Poslední částí soustřední jsme se zaměřovali spíše na strategické principy 

v základním provedení na více figurových koncovkách, kde jsme prováděli 

detailní analýzu pozic např. jak se mění charakter hodnocení, když se vymění 

všechny figury a pozice přejde do striktní pěšcové koncovky nebo, když tam 

v pozici zůstane jezdec proti střelci a sledovali jsme, jak se mění hodnocení 

i strategie boje za jednotlivé strany. Postupně jsme přešli od více figurových 

koncovek do ukázky partií. 

Skupina C byla obsazena 10 mladými začínajícími hráči a hráčkami, u kterým jsem 

sledoval jejich aktivitu, přístup v rámci řešení problémů, způsob myšlení 

a správného pracovního nastavení. Na základě těchto kritériích jsem 

vybral trojici nejlépe pracujících hráčů: 1. Štěpánka Blažková, 2. Josefína 

Blažková, 3. Vojtěch Zvolánek. Toto rozhodování bylo velice složité, protože 



všichni se postupem času začali velice zlepšovat a začali chápat, proč jsou na 

takové akci. 

Ve Zvolenovicích 15. 7. 2022, David Brychta 

 

Drahomíra Kaňková 

Předsedkyně KM KŠSV 


