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Soutěže družstev mládeže 

V 1. lize družstev mládeže startovalo v sezóně 2018/2019 jedno družstvo KŠS Vysočina. Šachový 

klub Světlá nad Sázavou vybojoval bronzové medaile, když ani jeden zápas neprohrál. 

Na Mistrovství ČR družstev starších žáků 2019 startovaly dvě družstva. TJ Náměšť nad Oslavou 

obsadila 26. místo. Gambit Jihlava skončil na 46. místě. Z ŠK Světlá nad Sázavou startovaly dvě 

družstva. Áčko obsadilo 47. místo a béčko 54. místo. 

Krajský přebor družstev mladších žáků 2019 se hrál v sobotu 4. května ve Světlé nad Sázavou a 

zúčastnilo se 6 družstev. KP vyhrálo družstvo TJ Náměšť nad Oslavou. 

Družstvo TJ Náměšť nad Oslavou postoupilo na Mistrovství ČR družstev mladších žáků, ve kterém 

obsadilo 14. místo. 

Krajský přebor družstev starších žáků 2019 se hrál ve dnech 18. května v Náměšti nad Oslavou. KP 

se zúčastnily 4 družstva. KP vyhrálo družstvo TJ Náměšť nad Oslavou a postoupilo do 1. ligy 

mládeže. 

KM KŠS Vysočina projednala a vydala rozpisy KP družstev mladších žáků a KP družstev starších 

žáků na novou sezónu. 

 

KP mládeže 

Krajský přebor mládeže se uskutečnil ve Světlé nad Sázavou ve dnech 21. až 22. září. Krajský 

přebor byl otevřený i pro hráče s bydlištěm v Kraji Vysočina, a tak se turnaje zúčastnil i hráči TJ 

Chotěboř. KP byl mimo jiné nominačním turnajem pro Zimní olympiádu dětí a mládeže 2020.  

V turnaji mladších kategorií hrálo 21 mládežníků z kategorií H10, D10, H12 a D12. V turnaji 

starších kategorií startovalo 25 účastníků z kategorií H14, D14, H16 a D16. Oba turnaje se hrály 

tempem 40 minut na partii plus 30 sekund na tah. Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol. 

Absolutním vítězem turnaje mládeže do 16 let se stal David Kučera z Gambitu Jihlava. Na druhém 

místě skončil Šimon Lang z ŠK Světlá nad Sázavou a třetí příčku obsadil Filip Zedníček z ŠK Světlá 

nad Sázavou. Šimon Lang byl zároveň první v chlapcích do 14 let, stříbro bral Filip Zedníček a bronz 

Jakub Zezula. Krajským přeborníkem KŠS Vysočina v kategorii chlapců do 16 let se stal David 

Kučera z Gambitu Jihlava, v kategorii do 14 let putovala zlatá medaile k Šimonu Langovi z ŠK Světlá 

nad Sázavou.  

Nejlepší hráčkou Kraje Vysočina v kategoriích dívek do 14 a 16 let se stala Viola Ruby Pejřimovská 

z TJ CHS Chotěboř. Krajskou přebornicí KŠS Vysočina v kategorii dívek do 14 a zároveň i 16 let je 

Helena Šťávová z TJ Náměšť nad Oslavou.  

Vítězem turnaje mládeže do 12 let se stal Robert Jun TJ CHS Chotěboř. Na druhém místě skončila 

Markéta Šťávová z TJ Náměšť nad Oslavou. Třetí příčku obsadil Matěj Zezula z TJ Náměšť nad 

Oslavou. Krajským přeborníkem KŠS Vysočina do 12 let se stala Markéta Šťávová. Nejlepším 

hráčem Kraje Vysočina a zároveň krajským přeborníkem KŠS Vysočina v kategorii chlapců do 10 



let se stal Daniel Srba z ŠK Světlá nad Sázavou. Na druhém místě skončil Rostislav Jun z TJ CHS 

Chotěboř. Třetí příčku obsadila Lucie Šťávová z TJ Náměšť nad Oslavou.  

Nejlepší hráčkou Kraje Vysočina v kategorii dívek do 12 let se stala Markéta Šťávová TJ Náměšť 

nad Oslavou, která se stala současně krajskou přebornicí KŠS Vysočina dívek do 12 let. Nejlepší 

hráčkou Kraje Vysočina v kategorii dívek do 10 let se stala Lucie Šťávová TJ Náměšť nad Oslavou, 

která se stala současně krajskou přebornicí KŠS Vysočina dívek do 10 let.  

 

Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 

Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let 2019 se již tradičně konalo v posledním říjnovém 

týdnu v Koutech nad Desnou v Hotelu Dlouhé Stráně. 

Výprava z Vysočiny čítala 41 mladých šachistů, kteří byli rozděleni do příslušných věkových 

kategorií, ve kterých chlapci hráli společně s děvčaty. 

Julie Richterová (open)   5,5 b. z 9 – 10.místo. Přípravy na partie jsme dělali po Skypu. Julie se 

v první polovině turnaje trápila, dvakrát nedokázala porazit papírově slabší soupeře. Měla 

problémy s realizací dosažené výhody, dělala hrubé chyby. Zlepšila se až v závěrečné třetině 

turnaje, kde své soupeře pozičně přehrávala a ukázala svojí pravou tvář.  

Rudolf Richter (H14)    6 b. z 9 – 9.místo. Stejně jako s Julií, i s Rudou jsme dělali přípravy na partie 

po Skypu. Ruda odjížděl na turnaj s jednoznačným cílem, kterým byl postup na MČR a začal turnaj 

velmi dobře Po 4 kolech se vyhoupl do čelní skupiny. V dalších kolech na něj dolehla nervozita a 

„strach“ z toho, že zkazí případný postup. V 6.kole mu pomohla značná dávka štěstí, když soupeř 

neviděl rozhodující  pěšcový průlom a nabídl Rudovi remízu. O dvě kola už ale Ruda stejné štěstí 

neměl, spadl soupeři do přípravy a partii zaslouženě prohrál. O všem se rozhodovalo v posledním 

kole. Partie po oboustranných nepřesnostech skončila zaslouženou remízou, což pro Rudu 

znamenalo nakonec 9.místo.  Vzhledem k tomu, že před ním byl jeden z mladších hráčů, který má 

již zajištěnu účast na MČR ve své kategorii, tak to vypadá, že cíl = postup bude nakonec (s 

odřenýma ušima) splněn.    

Lucie Šťávová byla ještě po 6. kole na průběžném 25. místě s 3,5 body, v závěrečných 3 kolech však 

nepřidala ani půlku a propadla se na 56. místo. Lucka už ve hře trochu zpomalila, zlepšování hry 

pomůže rozbor partií a odstraňování hrubých chyb. V některých partiích měla Lucka velkou dávku 

štěstí, v jiných naopak rozhodly její hrubé chyby. Velká výkonnostní nevyrovnanost je v této věkové 

kategorii obvyklým jevem. 

Stanislav Pelán měl občas světlé chvilky, ale obecně hrál příliš rychle, kdy nebyl výjimkou konec 

partie v první hodině i jen půlhodině hry včetně hrubých chyb obou soupeřů. Standa hrál z našich 

jednoznačně nejrychleji a výsledky tomu odpovídají – ze 3 získaných bodů byl 1 kontumačně, 

celkově až 70. místo. Standa potřebuje zklidnit a začít brát vážně dobře míněné rady, aby se 

projevily jeho přednosti, které ukazuje v tréninku. 

Matěj Zezula měl velmi zajímavý průběh partií a prokázal, že je velký bojovník. K „tahu na 

branku“ přidal i rozvahu a vědomí, že nemusí dát ve střední hře mat, stačí vyhrát koncovku. Matěj 

má šikovný cit pro figury a jejich aktivitu, po 6. kole měl ze 17. místa šanci zabojovat i o postup na 

MČR. Závěr ale nevyšel nejlépe, 5 bodů stačilo na 27. místo. Matěj si zahrál velmi silný turnaj, 



Swiss-manager mu z 9 soupeřů nasadilo hned 5 z prvních 11 nasazených (!!!), takže za svůj výkon 

zaslouží velkou pochvalu. Věřím, že s tímto přístupem se příště Matějovi postup povede (navíc 

bude hrát stejnou věkovou kategorii), při vyhnutí se několika hrubkám k tomu nemuselo být 

daleko ani letos.  

Markéta Šťávová začala turnaj se střídavými úspěchy, po 6 partiích s oboustrannými hrubými 

chybami byla na 28. místě, zabojovala pak v nejdůležitějších kolech a finiš 2,5/3 a 6 bodů ji vynesl 

na celkové 13. místo do 12 let, mezi dívkami brala bronz. Pěkné umístění! Tento úspěch by měla 

brát jako povzbuzení do dalšího tréninku. Neměla by usínat na vavřínech, neboť úroveň hry byla 

kolísavá a velké množství chyb bude třeba odstraňovat, aby nezůstal tento úspěch ojedinělým. 

K dalšímu zlepšování potřebuje Markéta déle přemýšlet a promýšlet více do hloubky, přidat více 

zodpovědnosti za své tahy.  

David Žaža hrál trochu zakřiknutě, po úvodní porážce a sérii remíz přišly bojovnější partie i výhry. 

K umístění na krajskou listinu talentů mu moc nescházelo – 50% bylo blízko. Se 4 body se umístil 

na 53. místě, především zpomalil svou hru a zahloubal se do pozice. K dalšímu zlepšování bude 

potřebovat povzbudit chuť po vítězství a upgradovat vědomosti ze všech fází hry. 

Helena Šťávová zahájila turnaj ne moc dobře, na rozdíl od nedávného turnaje v Plané nad Lužnicí, 

kde hrála dosud své nejlepší šachy. Přesto bylo poznat zlepšení a v závěrečných kolech 2,5/3 se 

posunula se 4,5 body na 42. místo. Helena již velmi dobře využívá času na rozmyšlenou, stále 

potřebuje přidat dravost a nebojácnost, taktiku a aktivnější hru. 

Jakub Zezula získal v první partii věž, ale podcenil možnosti soupeře a partii ještě prohrál. Tato 

partie se podepsala na Kubově výkonu a výsledku v celém turnaji. V druhém kole po hrubce ztratil 

figuru a s 0/2 byla vidina postupu rázem v oblasti science-fiction. Kuba pak sváděl vnitřní boj 

s náhlým nedostatkem sebevědomí. Psychická příprava jej vrátila tam, kde byl před turnajem, a po 

3 vítězstvích dosáhl v 6. partii vyhrané pozice. Zvolil však komplikované řešení, které v zápletkách 

soupeř otočil a následovala třetí prohra. V dalším kole skočil Kuba na „špek“ v zahájení a to byl 

definitivní konec šancí. O Kubově zlepšené psychické odolnosti svědčí to, že obě závěrečné partie 

vyhrál, navíc v poslední si efektní obětí dámy spravil trochu chuť z nepovedeného turnaje. Celkem 

5 bodů (bez remízy) a 33. místo nebude příjemnou vzpomínkou, přesto věřím, že za rok ve stejné 

věkové kategorii bude po odstranění chyb Kuba bojovat o postup na MČR. 

Martin Žaža to v nejstarší kategorii neměl lehké, přesto obstál se ctí. Také Martin neměl daleko 

metu 50% a umístění na krajské listině talentů. To se prohrou v posledním kole nepodařilo, ale 4 

body a 38. místo je velmi slušný výkon. Pokud bude Martin dále vylepšovat fázi zahájení a 

koncovky tak, jaký má zápal do střední hry, roste z něj těžký soupeř pro každého. 

Stejskal Jakub - kategorie U10. 6,5 bodu, umístění – celkově 5. místo, mezi chlapci 3. místo a 

postup na MČR, takže krásný výsledek. Jakuba zdobí nadstandardní taktické vidění a díky tomu 

rozhodoval ve svůj prospěch většinu partií. Navíc se nám dařila příprava na soupeře, když jsme se 

s vysokou úspěšností strefovali do zahájení, které jeho soupeři zvolili. Jakub do MMaS neměl skoro 

žádné zkušenosti s šachy hranými tímto tempem se zápisem a i proto zbytečně spěchal a měl tak 

ve svých partií velmi malou spotřebu času. Až se podaří tento nedostatek odstranit, určitě se pak 

také zlepší jeho obranná hra, kde má docela velké rezervy. 



Rybáčková Lucie - kategorie U12. 5,5 bodu, umístění – celkově 16. místo, mezi dívkami 4. místo a 

také krásný výsledek, i přes smolný los v posledním kole. 

Lucka má také velmi dobrou taktiku a už tolik nespěchá jako dřív a díky tomu má ve svých partiích 

více času myslet i na zadní kolečka. Musí ještě zapracovat na koncovkách. 

Rybáček Martin - kategorie U14, 3,5 bodu, umístění – celkově 60. místo. Martin si podobnou 

soutěž zahrál poprvé a hned ve starší kategoriiU14, kde hrál vesměs se zkušenějšími soupeři, což 

pro něj nebylo úplně jednoduché. Nějaké bodíky ale udělal, možná víc než sám čekal. Rezervy má 

ve střední hře (zhodnocení pozice, stanovení plánu hry) a také v koncovkách. 

Holcman Matěj - kategorie U14. 2,5 bodu, umístění - celkově 77. místo. Matěj hraje šachy velmi 

krátce, do šachového kroužku přišel loni na podzim a registrovaný je cca od jara. Zlepšit by měl 

úplně všechno (zahájení, střední hru, koncovky). Šachy jej ale velmi baví, učí se, trénuje, chce hrát, 

tak věřme že mu to vydrží, protože příště to může být už jen lepší. 

Kučera David - kategorie U 16, 4,5 bodu, umístění – celkově 29. místo. David hrál prvním rokem 

kategorii U16, všechny partie hrál proti hráčům s vyšším ELO než má on sám a přesto uhrál 50%. 

Fide ELO si zlepšil o více než 100 bodů. Jeho výsledek proto nelze hodnotit jinak než jako úspěch. 

Davida šachy velmi baví, pravidelně trénuje v kroužku i individuálně, využije každou příležitost si 

zahrát a za poslední rok proto udělal veliký pokrok. 

Krč Michal - OPEN, 4,5 bodu, umístění celkově 22. místo. Michal odvedl svůj standard, s výjimkou 

remízy v posledním kole neztratil s nikým, kdo by měl nižší ELO než on sám a jeho výkon tak 

korespondoval s jeho ELO.  Šachy hraje už poměrně dlouho, dá se říct, že je to hotový hráč, který 

ale ještě zdaleka nedosáhl svého maxima. 

Martin Policar, U10 - Martin (7 let) je velmi talentovaný mladý šachista. Soutěžil v kategorii do 10 

let, byl nasazen na 2.místě a umístil se na 13.místě z 71 hráčů. Uhrál 6b z 9 partií. U dvou 

prohraných partií si stál na výhru, ale díky únavě a trochu vynechání pitného režimu došlo k 

nepřesným propočtům, u jedné partie se jednalo o přehlédnutí a prohození tahu. Celkově se dá 

říci, že předvedl perfektní výkon a hezké partie, u rozborů byl velmi kladně hodnocen a splnil naše 

očekávání a zaslouží si postup na MČR.  

Na svém prvním turnaji v životě byla Tereza Pádivá. Svým nadšeným přístupem příjemně 

překvapila. Možná, po několika letech od dob Simony Suchomelové, máme nadějnou dívku. 

Terezka uhrála 3 body, což je více než příjemné. Těším se na jarní finále, kde bude bojovat v dívčí 

kategorii. Mikeš Šedý a Pavel Brož jsou naše budoucí "naděje". Oba hoši patří ještě do kategorie 

U8, ale se staršími hráči se rvali statečně. U Mikeše se mi velmi líbí, jak dlouho dokáže bojovat a 

hrát ve vážných partiích. Poprvé hrál vážný turnaj, kde musel zapisovat partie a způsob jakým to 

zvládl, na mě udělal velký dojem. Tři uhrané body jsou zaslouženou odměnou za výdrž. Pavel je 

ještě o jeden rok mladší než Mikeš, ale přesto předvedl statečný výkon a i on uhrál 3 body. Pavel 

hraje ostrým, někdy až nekorektním způsobem, což samozřejmě proti starším dětem ne vždy 

funguje, ale za odvahu zaslouží pochvalu. Uvidíme, jak se mu povede na M-Čech H/D 8.  

Překvapením se stal Daniel Srba! Až do posledního kola byl na postupových pozicích. V posledním 

kole stačila na postup remíza, ale nevyšlo to. Na Danovi se začíná projevovat herní zkušenost, a 

pokud ji podpoří intenzivnějším tréninkem, myslím, že může pomýšlet na lepší výsledky. V této 



kategorii bojovala také Kamila Havelková z šachového oddílu Gambitu Jihlava. Kamča předváděla 

na turnaji od počátku bojovné šachy. V některých partiích trestala soupeře za jejich přehlédnutí, 

ovšem také v několika partiích se sama dopustila hrubých chyb plynoucí z taktiky. Kamče se 

nakonec podařilo ukořistit 4 body, což je dle mého názoru solidní výsledek. 

Matyáš Klaus hraje šachy pro zábavu a potěšení ze hry. Na výraznější úspěch jsme nepomýšleli, 

tudíž 3,5 bodu odpovídá zhruba jeho nasazení. S tímto výsledkem může být Matyáš spokojen. Vít 

Buňata se šachy teprve začíná a tak na mistrovství přijel okouknout velké šachy. Šachy ho baví a 

budoucnost ukáže, zda to myslí s tímto sportem vážně. 

Filip Vondra byl jedním z několika příjemných překvapení. Jeho spolupráce s FM Lukášem 

Karáskem začíná přinášet své ovoce. Chyběl jeden bod a Filip by postupoval na M-ČR. Umístění o 

více než 20 míst výše je spravedlivou odměnou. Filip začíná svou hru zklidňovat a na konečném 

výsledku to bylo znát.  

Dvojice Adam Janata a Zbyněk Čech předvedla slušný výkon, kdy se dobré partie střídaly s 

nešťastnými, až někdy zbytečnými porážkami. Oba dva kluci jsou si podobní, oba hrají fotbal, a tak 

se stále nemohou rozhodnout, kterému sportu se budou více věnovat. Posledním zástupcem této 

kategorie byl Aleš Havelka z Gambitu Jihlava. Aleš se ve své kategorii srdnatě rval jako lev, což mu 

nakonec vyneslo 2,5 bodu. Na Alešovi se mi líbilo jeho pojetí při rozehrávání partií, na druhou 

stranu velké množství taktických hrubek ve střední hře neumožnilo lepší výsledek. 

Marek Pádivý stejně jako jeho sestra, byl poprvé v životě na turnaji a hned v ostré kategorii U14. 

Marek to měl velmi těžké. V této věkové kategorii se děti většinou věnují šachům už delší dobu, a 

tak si Marek prošel těžkou zkouškou. Ukázal se však jako velký bojovník a nikdy neprodal partii 

zadarmo, uhrané body jsou jistým příslibem do budoucna, stejně jako výsledek jeho sestry. Aleš 

Kváš z Humpolce a jeho 3 body jsou na začínajícího hráče velmi slušným výsledkem. Pokud Aleš 

neusne na vavřínech, mohl by se v Humpolci objevit další kvalitní hráč. Kateřina Kostková se šachy 

baví a má je ráda. Uhrát v chlapecké kategorii 4 body je více než průměrný výsledek. Katka hrála 

dlouhé a těžké partie, které prohrávala zejména na taktiku. 

Tomáš Zvolánek se šachům nijak zvlášť nevěnuje, hraje je pro zábavu, a tak 3 body znamenají 

sympatický výsledek. Ivoš Pejcha, zde bych použil podobné hodnocení jako u chlapců z U12 

Adama Janaty a Zbyňka Čecha. Ivoš se věnuje dalším sportům, a tak se stále neumí rozhodnout, 

čemu se věnovat. Nicméně hlavu na šachy má. O lepší výsledek ho připravila taktika, bohužel až 

moc partií zkazil jednoduchým přehlédnutím. Pokud tuto oblast šachu vylepší, myslím, že 

výkonnostně rychle vyroste. 

Filip Zedníček se předvedl tradičně v dobré formě, kterou si na toto mistrovství přivezl. Filip 

šachově roste každým turnajem, a jen jeden bod ho dělil od postupu v této těžké kategorii. Co mu 

chybělo? Možná trochu více klidu a trpělivosti v koncovkách. Silnou stránkou Filipovy hry je ostrá 

a riskantní hra, s kterou si mnohdy silnější hráči neuměli poradit. Až Filip získá hlubší znalosti v 

koncovkách, může pomýšlet na výraznější úspěchy. 

Kategorie, která nám nečekaně přinesla největší úspěch. Trojice Tomáš Vokoun, Matěj Šedý a 

Šimon Lang se předvedla ve výborném světle. Ostatním hráčům naší výpravy ukázali, že když se 

maká a trénuje, tak to jde. Na Matějovi, jako u Filipa Vondry v U12, se ukazuje, že spolupráce s FM 



Karáskem přináší své plody. Nicméně abych Matěje jen nechválil, myslím si, že drobné nepřesnosti 

zůstávají v oblasti taktiky. Až tento nedostatek odstraní, půjde výkonnostně dopředu.  

Z mého pohledu nejpříjemnější překvapení cele výpravy!, Šimon Lang, jehož výkon byl fantastický. 

Jako mladší v kategorii U14 si vybojoval postup na MČR v kategorii U16! Jeden bod mu chyběl na 

medaili. Šimon je dříč a v tréninku maká jak hodinky. Turnaj okořenil vítězstvím nad prvním 

nasazeným, a to jako jediný v celém turnaji. Možná občas pod vlivem dobrých výsledků má sklony 

některé soupeře podcenit např. v 5 kole. Oba kluci odehráli bezva turnaj a celkem slušný nárůst 

na ratingu je jim odměnou. 

Tomáši Vokounovi se povedl start turnaje. V prvních čtyřech kolech uhrál 3,5 bodu a byl na 

průběžném prvním místě. Pak ale následovaly dvě prohry a tři remízy, což znamenalo konec 

postupových nadějí. Tomáš uhrál celkem 5 bodů a obsadil 17. místo. Sám dobře ví, že je třeba 

přidat v tréninku. 

V kategorii Fide open reprezentoval kraj Vysočina čtveřice hráčů z Šachového Klubu Světlá nad 

Sázavou, a to Ondřej Dejmal, Petr Brož, Jan Čížek a Jan Čipl. Turnaj se nejvíce vydařil Ondřeji 

Dejmalovi. Ondra se od počátku turnaje prezentoval útočnou hrou, což mu pomohlo získat několik 

velmi silných skalpů soupeřů. Nakonec se Ondrovi podařilo získat 6 bodů a obsadit krásné 4. místo. 

Tento výsledek je z pohledu výpravy našeho kraje nejlepším umístněním. Ondra si po zásluze 

kromě velkého přírůstku ELO bodů odváží také finanční odměnu za 4. místo ve výši 2 000 Kč. 

Dalším zástupcem ve Fide openu byl Petr Brož. Petr sehrál podle mého názoru také kvalitní turnaj, 

i když on sám nebude s výsledkem úplně spokojen. Vzhledem ke svému nasazení jistě na tomto 

turnaji se chtěl umístit do první trojky, nakonec ovšem jeho 5 bodový zisk stačil pouze na 17. místo, 

kdy o lepším umístění rozhodla prohra v poslední partii. Petr má ve svých partiích nápadité 

taktické myšlenky, na druhou stranu jak se ukázalo v rozborech, ho nejvíce tlačí pata v pozicích, 

které nemají taktický obsah (koncovky nebo jednoduché strategické pozice). Petrovi bych do 

budoucna doporučil, pokud se chce stát silnějším šachistou zapracovat právě na těchto typech 

pozic, ve kterých se ukázaly velké rezervy. 

Posledními zástupci na tomto turnaji byl Honza Čížek a Jan Čipl, kteří nebudou na tento turnaj 

vzpomínat v dobrém. Oběma klukům nejde upřít velká bojovnost a srdce, se kterou se v každé 

svojí partii prali o dobrý výsledek, nicméně v jejich partiích se objevovalo příliš hodně taktických 

nepřesností, které je připravilo o lepší výsledek. Honza Čipl nakonec získal 4,5 bodu a obsadil 25. 

místo, Honza Čížek 3,5 bodu a 29. místo. 

 

Mistrovství ČR mládeže  

Mistrovství ČR mládeže 2019 se konalo tradičně v posledním týdnu jarních prázdnin v Koutech 

nad Desnou. Mistrovství ČR uspořádal Šachový klub Světlá nad Sázavou. 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. 

 

Reprezentace ČR 

Šimon Lang a Tomáš Vokoun nás reprezentovali na Mistrovství Evropské unie mládeže 2019. 

Šimon Lang z ŠK Světlá nad Sázavou obsadil 8. místo v kategorii chlapců do 12 let. Tomáš Vokoun 

z TJ Žďár nad Sázavou obsadil v kategorii chlapců do 14 let 15. místo.  

Na základě výsledků byl Šimon Lang zařazen do reprezentace ČR a startoval na Mistrovství Evropy 

družstev mládeže, kde společně s družstvem obsadili 10. místo. 

Družstvo mladšího dorostu ŠK Světlá nad Sázavou se zúčastnilo mezinárodního turnaje 

Visegradské čtyřky na Liptově a umístilo se na 8. místě v konkurenci týmů z ČR, Slovenska, Polska, 

Maďarska a Ruska.  

 

Liga Vysočiny mládeže 

V rámci Ligy Vysočina mládeže se v sezóně 2018/2019 uskutečnilo 10 turnajů. Turnajů se 

zúčastnilo celkem 228 hráčů KŠS Vysočina, z toho 190 chlapců a 38 dívek.  

Vítězi jednotlivých kategorií se stali: v H8 Martin Policar, v D8 Kamila Havelková, v H10 Vít Kovařík, 

v D10 Lucie Rybáčková, v H12 Jakub Zezula, v D12 Markéta Štávová, v H14 David Kučera, v D14 

Helena Šťávová, v H16 Jan Vyhnálek a v D16 Viktorie Součková.  

 

Krajský přebor škol 

KP družstev škol v šachu se hrál v pátek 1. března 2019 v sokolovně ve Žďáře nad Sázavou. 

Pořadatelem byl ŠO TJ Žďár nad Sázavou a hrály souběžně všechny tři kategorie. Celkem se 

zúčastnilo 133 hráčů hrajících za 30 družstev škol Kraje Vysočina. 

V kategorii 1. až 5. tříd zvítězila ZŠ Kollárova Jihlava před ZŠ Smetanova Chotěboř. Vítězství 

v kategorii 6. až 9. tříd patří Gymnáziu Pelhřimov před Gymnáziem Chotěboř. V kategorii středních 

zvítězilo Gymnázium Chotěboř před SŠPTA Jihlava. Nejlepší dva týmy z každé kategorie postoupily 

do republikového finále. 

 

KCTM 

Činnost KCTM zajišťoval Ing. Zdeněk Fiala. Pro čerpání dotace ŠSČR na KCTM zaslal předseda KM 

KŠSV projekt KŠSV. V listopadu zpracoval a zaslal též také závěrečnou zprávu. Předseda KM KŠSV 

zpracoval žádost a vyúčtování dotace pro Kraj Vysočina. Činnost KCTM je podrobně popsána 

v Závěrečné zprávě KCTM za rok 2019. 

 

Projekt podpory šachových oddílů a kroužků 

V projektu ŠSČR podpory šachových oddílů a kroužků se evidují mládežníci, kteří skutečně hrají 

soutěžně. V roce 2019 byly stanoveny tři kategorie. V 1. kategorii jsou oddíly, které evidují 5 a více 

mládežníků, v 2. kategorii jsou oddíly, které evidují 15 a více mládežníků, v 3. kategorii jsou oddíly, 

které evidují 30 a více mládežníků. 



Z oddílů KŠS Vysočina splnily v roce 2019 podmínky pro 3. úroveň pouze dva oddíly: Šachový klub 

Světlá nad Sázavou a TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Podmínky pro 2. úroveň splnilo 4 oddíly: Gambit 

Jihlava, TJ Náměšť nad Oslavou, TJ Žďár nad Sázavou a TJ Spartak Pelhřimov. 

Podmínky pro 1. úroveň splnilo 4 oddíly: ŠK AZ centrum Havlíčkův Brod, TJ Jiskra Humpolec, ZŠ O. 

Březiny Jihlava, ŠO TJ Sokol Oudoleň. 

ŠSČR plánuje vyhlášení projektu podpory šachových oddílů a kroužků i na rok 2020.  

 

 

 

Ing. Zdeněk Fiala, předseda KM KŠSV 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 15. ledna 2020. 


