
 
 

Plán tréninků na Letním soustředění NOVÉ MĚSTO 2013 

 

 

Skupina A 

 

6.7.2013 (sobota) – vstupní test 

 

7.7.2013 (neděle) –  trenér P. Stuška 

dopoledne: důležitost domácí přípravy v individuálním tréninku 

 

8.7.2013 (pondělí) – trenér FM L. Vlasák, IM J. Juřek 

dopoledne: blokáda  

odpoledne: věžové koncovky s volnými pěšci 

 

9.7.2013 (úterý) – trenér IM J. Juřek, 

dopoledne: věžové koncovky – aktivita figur  

odpoledne: uplatnění materiální převahy ve věžových koncovkách 

 

10.7.2013 (středa) – trenér FM L. Vlasák 

dopoledne: průřez základními pěšcovými strukturami, aneb závazné tahy pěšcem, 1. část 

 

11.7.2013 (čtvrtek) – trenér FM L. Vlasák 

dopoledne: průřez základními pěšcovými strukturami, aneb závazné tahy pěšcem, 2. část 

 

12.7.2013 (pátek) – trenér FM L. Vlasák 

dopoledne: likvidace slabin 

 

V případě špatného počasí připravena záložní přednáška na téma: pěšcový řetězec  

 

Skupina B 

 

6.7.2013 (sobota) – vstupní test 

 

7.7.2013 (neděle) –  trenér P. Stuška 

dopoledne: úvod do hodnocení pozice, základní elementy 

 

8.7.2013 (pondělí) – trenér P. Stuška 

dopoledne: zahájení - Španělská hra, rozbor vybraných variant 

odpoledne: věžové koncovky s volnými pěšci 

 

9.7.2013 (úterý) – trenéři P. Stuška, FM L. Vlasák 

dopoledne: slabá a silná pole, význam tempa v pěšcových koncovkách 

odpoledne: volný pěšec ve střední hře a elementární věžové koncovky 



 

10.7.2013 (středa) – trenér P. Stuška 

dopoledne: pěšcové koncovky s volnými pěšci a slabiny v pěšcové struktuře 

 

11.7.2013 (čtvrtek) – trenér P. Stuška 

dopoledne: silný a slabý střelec a elementární figurové koncovky 

 

12.7.2013 (pátek) – trenér P. Stuška 

dopoledne: využití volných sloupců a přechod do koncovky ze střední hry 

 

Skupina C 

 

6.7.2013 (sobota) – vstupní test 

 

7.7.2013 (neděle) –  trenér M. Vlasák 

dopoledne: spolupráce figur při matování 

 

8.7.2013 (pondělí) – trenér M. Vlasák 

dopoledne: dosažení remízy z pozice slabší pozice 

odpoledne: dohrávání pozic na téma předchozích přednášek 

 

9.7.2013 (úterý) – trenér M. Vlasák 

dopoledne: úskalí v zahájení 

odpoledne: tematický turnaj 2*10 min.  

 

10.7.2013 (středa) – trenér M. Vlasák 

dopoledne: taktické obraty – dvojí úder 

 

11.7.2013 (čtvrtek) – trenér M. Vlasák 

dopoledne: taktické obraty - vazba 

 

12.7.2013 (pátek) – trenér M. Vlasák 

dopoledne: základy věžových koncovek 

 

 

Poznámka: podobnost témat neznamená stejné přednášky, ty jsou pochopitelně 

diferencovány dle síly posluchačů zařazených v jednotlivých tréninkových skupinách. 

 

 

 


