
Minisoustředění mládeže - Vokáč 

Praha, 27. - 30. 12. 2018 

Závěrečná zpráva 

Účastníci: Jakub Kůsa, Jakub Vojta, David Barák, Rudolf Jůn, Viktor Přibyl, Anna Marie 

Koubová. 

Trenér: GM Marek Vokáč. 

Ubytování: Dva mimopražští účastníci byli ubytováni u mne doma, kde probíhal i trénink. 

Další dva mimopražští si zajistili vlastní ubytování u příbuzných, zbývající dvojice dojížděla 

z domova. 

Stravování: Obědy (a tréninkové bonusy) pro všechny účastníky jsem zajistil doma, stejně tak 

snídaně a večeře pro oba u mne ubytované účastníky. Ostatní účastníci si snídaně a večeře 

zajistili individuálně. 

Program campu:  

6 tréninkových bloků po cca 4 hodinách. Každý blok se skládal z řešení taktických obratů (30 

minut), věžových koncovek - teoretické koncovky + příklad z praxe (cca 90 minut), teorie 

variant královské indické obrany (vysvětlení strategických záměrů + ukázka praktických partií 

(cca 120 minut). Operativně byly vloženy 2 bloky (oba cca 90 minut) – Jak analyzovat partie + 

Cvičení soustředění a propočtu dlouhých variant. 

Poznatky z campu: 

Rychlá a krátká taktika je u většiny účastníků na slušné úrovni, ale pokud jde o náročnější 

kombinace a delší propočty, dostává se většina z nich do problémů. Hlubší podrobná analýza 

i materiálově jednoduchých pozic dělá všem značné problémy, chybí především větší 

praktické zkušenosti s touto činností a schopnost odhalovat skryté možnosti obrany i útoku. 

Pro většinu účastníků se představa samostatné tréninkové práce doma zjednodušila do 

řešení taktických obratů (např. internet) a plnění úkolů, které jim zadá trenér. Vše ostatní 

čeká na společný trénink s trenérem (pokud vůbec s nějakým pravidelně spolupracují), tj. 

v lepším případě 2-4 hodiny týdně. Samostatná práce s literaturou (i elektronickými 

formami) je na velmi nízké úrovni, vlastní iniciativa při analýze partií i hledání a odstraňování 

vlastních nedostatků (herních i v psychické oblasti) víceméně neexistuje. V rámci operativně 

vložených bloků byly tyto nedostatky diskutovány, účastníkům byly předány v elektronické 

formě různé materiály k samostatnému studiu. 

Účastníci campu patří k věkové kategorii 13-15 let. Je zjevné, že je nutno zvýšit důraz na 

vedení k samostatné práci již u mladších ročníků. Svazový projekt Scouting vznikal i s tímto 



záměrem, doporučuji v tomto směru orientovat i další soustředění mládeže a semináře 

trenérů. 

Účetně uzavřeno. 

Zpracoval  

Marek Vokáč 


