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Mistrovství ČR mládeže do 16 let 2019 se již tradičně konalo v posledním týdnu jarních 

prázdnin v Koutech nad Desnou v Hotelu Dlouhé Stráně. Mistrovství ČR stejně jako 

v předchozích letech uspořádala Šachová škola Světlá nad Sázavou z pověření Šachového 

svazu České republiky. V sobotu 9. března byla akce slavnostně zahájena a po 8 dnech za 

šachovnicemi byla v sobotu 16. března slavnostně zakončena. Součástí šachového festivalu 

byl i FIDE OPEN 2019 a NÁRODNÍ OPEN 2019. Současně s mistrovstvím mládeže se 

uskutečnilo i uzavřené Mistrovství ČR juniorů a dorostenců 2019.  

V každé kategorii chlapců hrálo vždy 24 oprávněných hráčů, zatímco ve 4 kategoriích dívek 

hrálo celkem 129 přihlášených hráček. Ve FIDE OPENu startovalo 34 hráčů a v Národním 

OPENu hrálo 67 hráčů. V openech startují kromě doprovodů také účastníci předchozích 

ročníků mistrovství, kteří již nesplňují věkový limit, a hráči, kteří se neprobojovali do 

mistrovských turnajů. Hrálo se tedy 11 turnajů, ve kterých startovalo celkem 338 hráčů. 

Zázemí hráčům vytvářeli kromě trenérů i rodiče, takže jsme v rámci šachového festivalu 

přivítali přibližně 650 účastníků. Pořadatel měl vše předem připravené, takže presentace 

všech účastníků proběhla hladce a slavnostní zahájení i první kolo začalo tradičně přesně 

podle časového plánu. A celkem 135 šachovnic bylo přenášeno v on-line přenosu. 

 

 
 

 



Krajská výprava KCTM Vysočiny čítala 23 mladých hráčů. Šampionátu se zúčastnili hráči z 

oddílů ŠK Světlá nad Sázavou, TJ Jiskra Humpolec, Gambit Jihlava a Spartak Velké Meziříčí. 

Viktorie Součková se připravovala s oddílovým trenérem a  o ostatní mladé talenty z Vysočiny 

se starali trenéři FM Lukáš Karásek a KM Pavel Brož. O mládež se dále starala Renáta Brožová, 

která byla vedoucím výpravy KCTM KŠS Vysočina. Díky pořadateli měla naše výprava zázemí 

pro přípravy, tréninky i společné schůzky. Trenéři Lukáš Karásek a Pavel Brož s mládeží pečlivě 

analyzovali jejich sehrané partie a pomáhali jim z hlediska přípravy na jednotlivá kola. Kromě 

rozborů partií a příprav děti byly pro děti připraveny šachové přednášky, simultánky a 

bleskový turnaj. Nyní přejděme k postupnému hodnocení jednotlivých věkových kategorií. 

Kategorie H10 

V nejmladší kategorii startoval Zbyněk Čech z ŠK Světlé nad Sázavou. I v této kategorii se 

ukázalo, jaký je rozdíl mezi Mistrovství Moravy a Mistrovství České republiky. Zatímco na 

podzimním mistrovství se ještě sem tam nějaké to taktické přehlédnutí schovalo, zde na 

finálovém turnaji se trestalo bez milosti. Zbyněk bodoval jen s dvěma hráči 4. VT a to 

samozřejmě nestačí. Zajímavé je, že i v této kategorii už dost hráčů má slušné znalosti 

zahájení. Přínosem pro Zbyňka je, že si zkusil zápasy proti špičce a získané zkušenosti mu 

budou k užitku. 

 

 

Kategorie H12 

V kategorii H12 reprezentoval Kraj Vysočina Šimon Lang z Šachového klubu Světlá nad 

Sázavou. Šimon výborně odstartoval, odehrál spoustu kvalitních partií proti nejlepším hráčům 

své věkové kategorie. Připsal si hned několik důležitých skalpů, které mu vynesly nakonec         

6 bodů, což je fantastický výsledek, který svědčí o Šimonově šachové píli a velkém nasazení. 

Před turnajem jsme o takovém umístění ani nepřemýšleli, ale Šimon svojí bojovností bojoval 



o medaili až do posledního kola. Medaile nakonec Šimonovi utekla o půl bodu, což je na 

jednu stranu škoda, ale na druhou si Šimon takovým výkonem zajistil přímý postup na MČR 

do 14 let v příštím roce. 

Kategorie H14 

V kategorii H14 reprezentoval Kraj Vysočina Matěj Šedý z Šachového klubu Světlá nad 

Sázavou. Matěj byl ve své kategorii poslední nasazený. Hlavní prioritou proto bylo především 

získávání cenných zkušeností se soupeři, se kterými se Matěj běžně neutkává. Matějovi se 

v kategorii nakonec nepodařilo získat ani jeden bod. Tento výsledek byl dán především velkou 

výkonností propastí od zbytku startovního pole. Partie rozhodovaly taktická přehlédnutí, 

které soupeři bez omylu tvrdě trestali. Myslím, že pro Matěje byl turnaj obrovskou školou. 

Kategorie H16 

V kategorii H16 reprezentoval kraj Vysočina Jakub Kubíče z ŠK Světlá nad Sázavou. Jakub byl 

nasazen v turnaji jako poslední. Začátek Jakuba nezastihl v dobré formě. Prohrál 5 partií 

v řadě, což bylo zapříčiněno nejen sílou soupeřů ale také pasivním pojetí k rozehrávání 

zahájení. Ke konci turnaje se Kuba psychicky i šachově vzchopil, začal hrát v zahájení daleko 

otevřeněji a agresivněji, což mu nakonec vyneslo 2,5 bodu. Myslím si, že Jakub může si být se 

svým výsledkem spokojen. Především na partiích ze závěrečné části turnaje může do 

budoucna velmi dobře stavět. 

Kategorie D10 

V této dívčí kategorii jsme měli dvě hráčky. Kamilu Havelkovou z Gambitu Jihlava a Lucii 

Šťávovou z TJ Náměšť nad Oslavou. Lucie uhrála 50% výsledek, což je solidní. Nicméně 

bodovala pouze s hráči bez VT. Její výhodou je, že pochází z šachové rodiny (další dvě sestry 

zde hrály také). Lucie již má jisté šachové návyky, taktické i strategické. Pokud jí šachy budou 

bavit, myslím, že výkonnostně rychle poroste. Kamilka uhrála 3 body s hráči bez VT. Na její 

hře je znát, že s hrou teprve začíná a tak jsme se při přípravách zaměřovali zejména na 

základní návyky (zásady vývinu, jednoduché maty). Kamila má velký zápal pro hru, takže při 

dobrém tréninku se rychle posune herně nahoru. 

Kategorie D12 

V této dívčí kategorii startovala prostřední ze sester Markéta Šťávová. A nezbývá mi než tuto 

slečnu moc a moc pochválit. Nejenom za výsledek, ale hlavně za přístup a bojovnost. Její 

přístup k přípravám a rozborům byl ukázkový a rovněž bojovnost při hře. Při takovém postoji 

se o její další hráčskou budoucnost nebojím. Pro mě byla Markéta jedním z nejpříjemnějších 

překvapení z naší výpravy! 

Kategorie D14 

Zde reprezentovaly náš kraj dvě hráčky. Nejstarší ze sester Helena Šťávová a Kateřina 

Kostková z ŠK Světlá nad Sázavou. Katka byla na podobné akci poprvé v životě (možná poprvé 

na takovém turnaji vůbec). Šachy hraje krátce, a tak výsledek byl očekávaný ale i krutý. Dobře 

se s turnajem poprala Helena Šťávová, výsledek odpovídá jejímu nasazení. Helena má díky 

šachovému prostředí, ze kterého pochází, správné a dobré návyky a od výraznějšího úspěchu 

ji dělilo hlavně kombinační vidění. Pokud na tomto zapracuje, výkonnostně jistě poroste. 



Kategorie D16 

V kategorii dívek do 16 let reprezentovala náš kraj Viktorie Součková ze Spartaku Velké 

Meziříčí. Viktorie uhrála 4,5 bodu a umístila se na 13. příčce. Umístění i zisk 50% odpovídá 

jejímu nasazení v turnaji. 

FIDE OPEN 

V kategorii open bojovali Petr Brož, Ondřej Dejmal a Jan Čipl z ŠK Světlá nad Sázavou a Jiří 

Klubal z TJ Jiskra Humpolec. Turnaj se bohužel příliš nevydařil Petru Brožovi. Začátek turnaje 

vyšel Petrovi výborně. Porazil prvního nasazeného hráče IM Ladislava Langnera (ELO 2382), 

což je jeho nejvyšší skalp v šachové kariéře. Potom ale přišel velký útlum a spousty porážek 

s hráči výkonnostně pod ním. Nakonec se Petrovi podařilo získat 3 body. Pokud chce Petr 

udělat příště lepší výsledek, musí především zapracovat na své největší slabině a tou je práce 

s časem. Jan Čipl a Jirka Klubal odehráli turnaj na úrovni své šachové výkonnosti. Honza získal 

3 body a Jirka 4,5 bodu. Ve FIDE Openu nejvíce překvapil Ondřej Dejmal, který odehrál 

vynikající turnaj. Ondra se nezalekl silnějších soupeřů, dokázal s nimi hrát vyrovnané partie a 

připsat si spoustu skvělých výsledků. Nakonec tento turnaj vynesl Ondrovi výborných 5 bodů. 

U Ondry byl znát jeho velký šachový posun především v oblasti rozehrávání šachových partií, 

kde prokázal daleko větší znalosti, než u něj bylo dříve obvyklé. 

Národní OPEN 

V turnaji překvapili svým výkonem Jan Čížek z ŠK Světlá nad Sázavou a Filip Zedníček 

z Gambitu Jihlava. Honza Čížek předváděl pěkné dynamické šachy okořeněné velkou dávkou 

šachového sebevědomí. Prakticky celý turnaj odehrál na předních šachovnicích a bojoval 

s nejlepšími hráči tohoto turnaje. Podařilo se mu nakonec ukořistit 6 bodů. Filipu Zedníčkovi 

se povedl především závěr turnaje, kdy vyhrál 3 poslední partie, což ho ziskem 5,5 bodu 

katapultovalo do první poloviny tabulky. Oba dva hráči mohou být s turnajem více než 

spokojeni. U dalších hráčů se střídali světlejší okamžiky s těmi horšími a skončili na úrovni 

svého nasazení. Zezula Jakub a Zezula Matěj oba 4. body, Váhala Marek 3 body, Vondra Filip 3 

body, Srba Daniel 3 body, Havelka Aleš 1.5 bodu a Janata Adam 1.5 bodu. 

Závěr 

Závěrečné hodnocení letošní Mistrovství České republiky mládeže 2019 je pozitivní. Hráčům 

z Kraje Vysočina se podařilo ukořistit několik dobrých individuálních výsledků. Jak to tak velmi 

často bývá, pro někoho dopadl turnaj dobře pro někoho zase hůře. Pro všechny je ale důležité 

vzít si z takového turnaje ponaučení do budoucna. Klíčovou složkou zlepšování každého 

šachisty jsou rozbory partií. Hráči měli k dispozici rozbory jak s oficiálními trenéry MČR tak i s 

trenéry KCTM Vysočina. Chtěla bych ocenit všechny hráče za jejich přístup k rozborům partií, 

kdy maximálně využívali této možnosti a na rozbory poctivě chodili. Rozbory ukázaly jak 

kladné stránky hry našich svěřenců, tak bohužel ale také slabá místa, na kterých je do 

budoucna potřeba zapracovat. Kladnými stránkami hry našich svěřenců byla především práce 

s časem, poctivý přístup k rozborům a přípravám na partii, ale také pestřejší repertoár 

zahájení. Největším kamenem úrazu napříč všemi kategoriemi bylo přehlížení taktických 

úderů plynoucí z nepozornosti, neznalosti kombinačních motivů nebo v důsledku časové 

tísně. 



 

 

Na závěr bych ráda poděkovala všem účastníkům za vytvoření výborné atmosféry po celý 

týden pobytu. Děti chodily na výlety a procházky po okolní přírodě. Všem hráčům bych rád 

poděkovala za vzornou reprezentaci Kraje Vysočina na této republikové akci a popřát jim 

hodně štěstí do dalších turnajů. Ze všech akcí se pořídilo mnoho fotek, které jsou k zhlédnutí 

na fotogalerii KCTM.  

Velké poděkování patří Kraji Vysočina, který podporuje krajská centra talentované mládeže. 

Díky podpoře Kraje Vysočina jsme mohli zajistit naší talentované mládeži kvalitní podmínky 

nejen pro účast na mistrovství, ale i pro její další šachový rozvoj. 

 
 
 

    Renáta Brožová 
vedoucí výpravy KCTM KŠS Vysočina 

 
Výsledky: 
http://chess-results.com/tnr417725.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES 
 


