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1. Identifikační údaje 

 

Sídlo:   Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava 

 

IČO:   04473396 

 

Spisová značka: L 63766 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Bankovní spojení: 2100894186/2010 

 

Kód ŠSČR:  21 

 

Web:   kssv.cz 

 

 

Výkonný výbor 
 

Předsedkyně, sekretářka a koordinátorka projektu Šachy do škol  Mgr. Bc. Eva Kořínková  

 

Místopředseda, předseda Komise rozhodčích    RNDr. Josef Fišar 

 

Členka VV, hospodářka       Mgr. Eva Šimečková 

 

Členka VV, předsedkyně KM a TMK, projekt Šachy do škol   Drahomíra Kaňková 

 

Člen VV, předseda STK       Josef Kratochvíl 

 

 

Revizní komise 
 

Předseda: Ing. Jiří Pejcha, členové Jaromír Volanin a Mgr. Vladimír Nekvinda 

 

 

Komise STK 
 

Předseda: Josef Kratochvíl, členové Mgr. Luboš Svíženský a Jiří Siebenbürger 

 
 

Komise mládeže a TMK 
 

Předseda: Drahomíra Kaňková, členové Jan Zezula, Jiří Widerlechner, Karel Brodina a Bc. Josef Fišar 

 

Koordinátorky projektu Šachy do škol: Eva Kořínková a Drahomíra Kaňková 

 

Manager Šachového centra talentované mládeže v Kraji Vysočina: Jan Zezula 

 
 

Komise rozhodčích 
 

Předseda: RNDr. Josef Fišar 
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2. Úvodní slovo 

 

V únoru 2020 proběhla volební Konference KŠSV, která zvolila nový výkonný výbor a revizní 

komisi. Výkonný výbor následně vytvořil své komise. 

Výkonný výbor začal hned pracovat, jednou jsme se setkali prezenčně, jinak naše jednání probíhala 

online, domlouvali jsme se e-maily a telefonicky. Činnost vykazovaly i ostatní komise. Některých 

jejich jednání jsem se zúčastnila. Byla velmi konstruktivní.  

Velký kus práce odvedla komise mládeže, která provedla dílčí změny – oddělila turnaje Ligy 

Vysočiny mládeže (LVM), které budou tzv. náborové a Krajský přebor v rapid šachu mládeže. 

Předsedkyně KM sehnala sponzora, který poskytne ceny do závěrečného vyhodnocení seriálu LVM. 

KM dále vypracovala koncepci podpory mládeže a naplánovala soustředění, která na sebe tematicky 

navazovala. Když už epidemiologická situace neumožňovala prezenční formy soustředění, přešlo se 

pružně na online formu soustředění. Mládež tak mohla trénovat pod vedením pana velmistry Petra 

Veličky a trenéra druhé třídy Petra Mičulky kontinuálně po celý rok. Věřím, že online forma 

soustřední se ujme i v době, kdy už nebudou platit vládní omezení – šetří čas, cestovné, využívají ji 

i děti, které běžně na soustředění nejezdí. Z činnosti KM mládeže mám velkou radost a patří jí velké 

poděkování za její činnost, zejména jejím „tahounům“ Drahomíře Kaňkové a Janu Zezulovi.  

Bohužel se stále potýkáme s tím, že tato komise plní kvalitně svoje první poslání – činnost komise 

mládež a trochu zapomíná na to, že má i statut trenérsko-metodické komise. Uspořádání školení 

trenérů tak zůstalo (podobně jako v minulosti) na mně.  

Z činnosti dalších komisí bych vypíchla komisi STK, která to neměla vůbec jednoduché – musela 

neustále hlídat vládní nařízení, abychom věděli, zda se může hrát. Zatímco v první polovině roku se 

možnost hrát našla, od října už jsme paralyzovaní. Soutěže družstev se vůbec nerozeběhly 

a předpokládám, že na konferenci se shodneme na zrušení celé jejich sezony. Díky předsedovi komise 

STK Josefu Kratochvílovi ale máme možnost hrát alespoň online – třikrát v týdnu pro nás organizuje  

Turnaje na chess.com.  

Děkuji oběma dalším spolupracovníkům ve výkonném výboru Evě Šimečkové a Josefu Fišarovi, 

děkuji i všem členům komisí za odvedenou práci. Moje podkování míří i do oddílů – bez vás, 

činorodých funkcionářů bychom se neobešli.  

Vím, že situace není jednoduchá, zasahuje nejen do našeho šachového dění, ale i do osobního 

a pracovního života. Musíme stále silněji hledat motivaci a sílu jít dál. Šachy jsou skvělá volba pro 

odreagování se od běžných starostí.   

Přeji vám i vašim blízkým pevné zdraví a budu se těšit na setkání v online i prezenčním prostředí. 

 

Eva Kořínková, předsedkyně KŠSV 
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3. Zpráva předsedkyně KŠSV - členská základna, hráči, trenéři a rozhodčí 

k 31. 12. 2020 

 

Trenéři   Rozhodčí      

   7 trenérů II. třídy   2 rozhodčí M,    1 rozhodčí FIDE,  

   8 trenérů III. třídy   1 rozhodčí Ú,    1 rozhodčí I. třídy  

  33 trenérů IV. třídy   6 rozhodčích II. třídy   33 rozhodčích III. třídy  

 

Oproti roku 2019 máme o 8 trenérů IV. třídy více, počet rozhodčích se nezměnil. 

 

KŠSV registruje: 

- 21 oddílů 

- 33 družstev v soutěžích (I. -1, II. - 2, KP-8, KS-10, RS-12)  

- 54 hráčů s ELO > 2000, z toho 28 > 2100 a 9 > 2200 

 

Oproti roku 2019 máme o 1 oddíl více, v soutěžích družstev o 5 méně, o 1 hráče s ELO nad 2000 více. 

 

Stav členské základny k 31. 12. 2020 

Kategorie A – základní, B – senioři nad 65 let, C - mládež 11 až 18 let, D – mládež 0 až 10 let 

 
 

Kat. Jiskra Havlíčkův Brod Světlá nad Sázavou ŠK AZ Centrum Havlíčkův Brod ŠO TJ Sokol Oudoleň

Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem

A. 22 7 29 26 21 47 0 1 1 7 0 7

B. 3 1 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0

C. 18 18 36 28 22 50 2 14 16 8 0 8

D. 19 11 30 14 0 14 0 1 1 3 0 3

Celkem 62 37 99 69 45 114 2 16 18 18 0 18

Kat. Gambit Jihlava SŠK Cejle ŠK Gordic Jihlava ZŠ Otokara Březiny Jihlava

Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem Počet hráčů APočet hráčů NCelkem Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem

A. 32 17 49 15 0 15 14 9 23 2 0 2

B. 11 7 18 3 0 3 2 4 6 1 0 1

C. 20 9 29 0 0 0 0 0 0 9 0 9

D. 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 70 33 103 18 0 18 16 13 29 12 0 12

Kat. TJ Jiskra Humpolec TJ Spartak Pelhřimov Sokol Jemnice TJ Náměšť nad Oslavou

Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem

A. 12 42 54 23 11 34 5 9 14 13 6 19

B. 2 2 4 3 0 3 1 0 1 3 1 4

C. 6 12 18 15 1 16 0 0 0 13 0 13

D. 1 0 1 7 0 7 0 0 0 5 0 5

Celkem 21 56 77 48 12 60 6 9 15 34 7 41

Kat. ŠK Caisa Třebíč, z. s. DDM Budík Moravské Budějovice TJ Žďár nad Sázavou, z. s. Sokol Jámy

Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem

A. 24 10 34 1 0 1 27 16 43 4 4 8

B. 4 3 7 1 0 1 9 0 11 2 1 4

C. 4 0 4 1 0 1 10 4 14 0 0 0

D. 2 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0

Celkem 34 13 47 4 0 4 48 20 70 6 5 12

Kat. Sokol Nové Veselí Spartak Veká Bíteš Spartak Velké Meziříčí ŠK DDM Bystřice nad Pernštejnem

Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem

A. 2 7 9 8 0 8 10 8 18 7 0 7

B. 4 2 5 1 0 1 2 1 3 2 0 2

C. 1 5 6 1 0 1 7 4 11 0 0 0

D. 0 0 0 3 0 3 2 0 2 0 0 0

Celkem 7 14 20 13 0 13 21 13 34 9 0 9

Kat. KŠSV k 31. 12. 2020 Kat. ŠO Křižánky

Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem

A. 255 168 423 A. 1 0 1

B. 43 21 63 B. 2 0 2

C. 149 89 235 C. 6 0 6

D. 73 12 107 D. 7 0 7

Celkem 520 290 828 Celkem 16 0 16
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Ve srovnání s rokem 2019 jsme zaznamenali úbytek 6 členů z celkového počtu. Počet aktivních hráčů 

se snížil o 30, nejmarkantnější je úbytek dětí do 10 let. 

 

Rozpis členských příspěvků na rok 2020 

 

      ŠSČR  KŠSV  Celkem 

        

A.  Základní sazba    150  100  250,- Kč 

  (ročník 1955-2001)      

B. Senioři nad 65 let     75    50  125,- Kč 

  (ročník 1954 a starší)        

C. Mládež od 11 do 18 let    75    50  125,- Kč 

 (ročník 2002 - 2009)        

D. Mládež do 10 let 

(ročník 2010 a mladší)    20    20    40,- Kč 

 

 

Rozpis členských příspěvků na rok 2021 

 

      ŠSČR  KŠSV  Celkem 

        

A.  Základní sazba    150  150  300,- Kč 

  (ročník 1956 - 2002 )      

B. Senioři nad 65 let     75    75  150,- Kč 

  (ročník 1955 a starší)        

C. Mládež od 11 do 18 let    75    75  150,- Kč 

 (ročník 2003 - 2010)        

D. Mládež do 10 let 

(ročník 2011 a mladší)    20    30    50,- Kč 

 

Inventář  KŠSV k 1. 1. 2021 

 

Nástěnná demonstrační šachovnice             2 ks  á   1 950  Kč                 3900  Kč 

MON Acer Projektor X122 XGA 3D + MON Acer M90-W01MG plátno 90"  8775  Kč 

Pořizovací hodnota inventáře celkem             12675 Kč 

 

 

                                    Dárkové předměty, ceny 

Plaketa PL0050M39     3  ks          1 ks a´ 159 Kč                     477 Kč 

Kniha Emanuel Lasker  1 ks           250 Kč 

Kniha Pozor na paty              1ks a´300 Kč            300 Kč 

Kniha Pěšcové koncovky od A do |Z                                          1 ks                          300 Kč 

Kniha Max Euwe 1 ks            200 Kč 

Kniha Alexandr Aljechin 1 ks           300 Kč 

Kniha Wilhelm Steinitz 1 ks                                                                                        250 Kč 

Kniha José Raul Capablanca – 2 díly          500 Kč     

Kniha Koryfejové 19. století 1 ks           250 Kč  

Kniha Různobarevní střelci v koncovce 1 ks                    250 Kč 

Kniha Nebojme se chameleona  1 ks           250 Kč 

Flash disk Věžové koncovky od A do Z 2 díly         350 Kč 

Diplom                                                20  ks a´    26,32 Kč                                         526 Kč 

Pamětní list    3  ks a´35 Kč         105 Kč 
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Laminátor                                                            519 Kč 

Pořizovací hodnota celkem                                                     4827 Kč  

 

Inventář KŠSV má v úschově Eva Kořínková pro potřebu KŠS Vysočina. 

 

Plnění usnesení Konference KŠSV 2020 

Usnesení konference Krajského šachového svazu Vysočina 

(dále jen KŠSV) 

konané dne 1. února 2020 v Jihlavě 

I. Konference KŠSV schvaluje: 

 1. volbu mandátové, návrhové, volební a pracovního předsednictva ve složení: 

 mandátová komise: V. Obůrka, P. Pelikán, J. Widerlechner  

 návrhová komise: V. Nekvinda (ověřovatel zápisu), O. Cháb, D. Kaňková 

 volební komise: L Svíženský, V. Ptáček, M. Nedoma  

 pracovní předsednictvo: E. Kořínková, L. Svíženský, J. Fišar, V. Obůrka a Z. Fiala  

2. Jednací řád konference KŠS Vysočina 

3. Volební řád Konference KŠSV dne 1. 2. 2020 

4. Hospodářský výsledek v roce 2019 

5. Rozpočet KŠSV na rok 2020  

6. delegáty na konferenci ŠSČR 2020: E. Kořínková, D. Kaňková a L. Svíženský 

7. příspěvky pro KŠS Vysočina na rok 2021: 

a) kategorie mládež 10 - 18 let (ročník 2002 - 2009)              75,- Kč 

b) kategorie 19-64 let (ročník nar. 1955 – 2001)            150,- Kč 

c) senioři 65 let a více (ročník nar. 1954 a starší)              75,- Kč 

d) mládež do 10 let (ročník 2010 a mladší)……………………      30,- Kč 

9. Soustředění KCTM dne 22. 2. 2020 v Pelhřimově 

II.  Konference KŠSV odvolala dosavadní výkonný výbor a revizní komisi. 

III. Konference KŠSV zvolila: 

1. pětičlenný výkonný výbor.  

2. za předsedkyni KŠSV – Evu Kořínkovu 

3. za místopředsedu KŠSV- Josefa Fišara 

4. za členy KŠSV- Evu Šimečkovou, Drahomíru Kaňkovou a Josefa Kratochvíla 

5. na volební období 2020-2023 revizní komisi KŠSV ve složení: předseda Jiří Pejcha, 

členové Jaromír Volanin a Vladimír Nekvinda 

IV. Konference KŠSV bere na vědomí: 

1. zprávu o činnosti VV KŠSV, jakož i zprávy jednotlivých odborných komisí KŠSV, 

2. zprávy revizní komise KŠSV za rok 2019, 

3. zprávu o hospodaření KŠSV v roce 2019  

V. Konference KŠSV ukládá: 

              VV KŠSV: 

1. Usilovat o vznik a registraci nových ŠO, ŠK, šachových kroužků v působnosti KŠSV, 

zejména kde jsou pro vznik a činnost podmínky, možní organizátoři z řad bývalých aktivních 

šachistů, učitelů, na základě zájmu, zajistit (uspořádat) základní trenérský kurz pro trenéry IV. 

třídy.          Úkol trvalý 

V roce 2020 vznikl nový oddíl v Křižánkách. Proběhlo školení pedagogů i trenérů IV. třídy.     

                                                                                                            

2. Oceňovat jubilanty, kteří mají zásluhy na rozvoji šachu v Kraji Vysočina na krajské 

úrovni.           Úkol trvalý 

 

Oceňování jubilantů v KŠSV diskutujeme, v roce 2020 jsme nikoho neocenili. 

 

KR: uspořádat školení rozhodčích II. a III. třídy 
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                                                                                                         Termín: září 2020 

Vzhledem k tomu, že trenérské licence byly o rok prodlouženy, školení rozhodčích neproběhlo. 

 

STK: vést přehled o krajských přebornících v daném roce dle kategorií, zasílat výsledky KP komisi 

STK ŠSČR a zveřejňovat je na webových stránkách KŠSV   Úkol: trvalý 

 

Výsledky jsou průběžně zveřejňovány na webu KŠSV a zasílány komisi STK ŠSČR.  

         

KM:  

 a) Pravidelně aktualizovat Listinu talentů KŠSV a zveřejňovat ji na webových stránkách KŠSV 

             Úkol: trvalý 

       

b) Vést přehled o krajských přebornících v daném roce dle kategorií, zasílat výsledky KP komisi 

mládeže ŠSČR a zveřejňovat je na webových stránkách KŠSV   Úkol: trvalý                                                                                                                                                                           

           

 c) turnaje a soustředění zveřejňovat v předstihu      Úkol: trvalý 

 

LT, krajští přeborníci, ýsledky a informace o soustředěních jsou jsou průběžně zveřejňovány na webu 

KŠSV a zasílány komisi KM ŠSČR. 

 

TMK: zajišťovat proškolení trenérů s končícími platnostmi trenérských tříd a nových trenérů 

           Úkol: trvalý 

Proběhlo školení pedagogů i trenérů IV. třídy, trenérům III. Třídy uhradíme vklad do školení v jiném 

kraji. 

 

RK: 

Zpracovat revizní zprávu o kontrole hospodaření KŠSV za rok 2020  Termín: 20. 1. 2021 

 

Zpráva revizní komise nebyla ve stanoveném termínu zpracována. Kontrola RK proběhla po uzávěrce 

výroční zprávy, s výsledky bude seznámena Konference KŠSV 2021. V červenci 2020 proběhla 

kontrola účetnictví KCTM ze strany Kraje Vysočina,porušení právních předpisů nebylo shledáno. 

 

ŠO, ŠK KŠSV:                     

a) Usilovat o zvyšování členské základny, zejména mezi mládeží, spolupracovat s místními ZŠ, 

DDM, SVČ,           Úkol: trvalý 

b) pořádat šachové akce pro veřejnost, využívat grantů, záštity zastupitelů OÚ, spolupracovat s médii. 

          Úkol: trvalý 

 

 V rámci možností probíhá, oddílová činnost je utlumena epidemiologickými opatřeními.                      

 

c) plnit včas závazky (poplatky, pokuty) vůči KŠSV a ŠSČR                       Úkol: trvalý 

Situace se zlepšila. 

 

Zpracovala Eva Kořínková 20. 1. 2020 
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4. Zpráva komise rozhodčích za rok 2020 

 

Předkládám zprávu komise rozhodčích za kalendářní rok 2020, resp. od minulé konference KŠSV 

v únoru 2020. 

Počet rozhodčích – bez rozlišení třídy – se za poslední rok nezměnil, stále je 44. Zůstávají stále dva 

aktivně činné oddíly, které nemají rozhodčího (Velká Bíteš a Cejle). 

Na září 2020 bylo připraveno školení a seminář rozhodčích 2.a 3. třídy. S ohledem na 

rozhodnutí ŠSČR prodloužit platnosti rozhodcovských tříd o jeden rok nebylo potřeba školení 

uskutečnit, a proto bylo zrušeno. 

Plán školení a seminářů rozhodčích, které může uspořádat KŠSV pro rok 2021 – celkem 19-ti 

rozhodčím končí v roce 2021 platnost kvalifikace 2. a 3. třídy.  Takže o seminář pro stávající rozhodčí 

a možná i o kurz pro nové rozhodčí bude dostatečný zájem. A jelikož je na to čas do konce roku 2021, 

navrhuji zase některý zářijový termín společně s losovací schůzi. 

Ke zvážení a do diskuze bych nechal téma – individuální podpora KŠSV pro zájemce o vyšší 

rozhodcovské třídy (2. tř., 1. tř., případně mezinárodní rozhodčí). Pro našich pár zájemců z KŠSV se 

totiž nevyplatí tato vícedenní školení pořádat. A družstvům s ambicemi hrát 2. ligu by se rozhodčí 

s min.2. třídou velmi hodil. 

 

Zpracoval: Fišar Josef st.   17. 1. 2021 

 

5. Zpráva Komise mládeže KŠSV za rok 2020 

 

1. Soutěže družstev mládeže 

2. Soutěže jednotlivců 

3. Projekt podpory šachových oddílů a kroužků 

 

1. Soutěže družstev mládeže  

 

1.liga družstev mládeže v sezóně 2019/2020  

 

KŠSV  - dvě družstva v 1.lize mládeže Skupiny C:  

ŠK Světlá nad Sázavou – 9. místo 

TJ Náměšť nad Oslavou – 8. místo 

- Obě družstva postoupila do dalšího ročníku 2020/2021. 
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-  Podrobnější info ve zprávě Managera ŠCTM v KV. 

 

Mistrovství ČR družstev starších žáků 2020 - zrušeno 

 

Krajský přebor družstev mladších žáků 2020 - zrušeno  

 

Krajský přebor družstev mládeže 2020  

pořadatel:  Gambit Jihlava a DDM Jihlava 

termín konání: 27. - 28.6.2020 

účast: 5 družstev  

tempo hry: základní skupina a finále 

základní skupina: 2 x 30 minut + 10 s na tah, systémem každý s každým 

finále: družstvo,  které skončilo na 1. a 2. místě v základní skupině odehrálo dva vzájemné zápasy ve 

finále tempem 2x90 min +30 s/tah 

Výsledky:  

1. místo Gambit Jihlava (Martin Žaža, David Kučera, Lucie Rybáčková, Jáchym Spilka,  Ivoš Pejcha, 

Vít Kovařík) – titul krajského přeborníka a postup do 1.ligy mládeže 

2.místo TJ Žďár na Sázavou (Tomáš Vokoun,  Petr Sklář,  Adam Zelenka, Filip Šorf, Josef Zástěra, 

Jaroslav Špaček) 

3. místo TJ Spartak Pelhřimov (Jan Vyhnálek, Matěj Ecler, Michal Edr, David Horák, Lukáš Horák, 

Matouš Bouška 

4.místo TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

5. místo ŠO Křižánky 

Podrobnější info ve zprávě Managera ŠCTM v KV. 

 

Krajský přebor družstev škol v šachu  

pořadatel:  TJ Žďár nad Sázavou 

temním konání:  3.-5.3.2020 

 

účast – 29 družstev škol z Kraje Vysočina 

tempo hry: 2x15 min. bez přídavku,  každý s každým ve třech kategoriích:  

Kategorie I. (žáci 1. – 5. tříd ZŠ)     

1. místo ZŠ Jihlava Kollárova 30  

2. místo ZŠ Pelhřimov, Na Pražské  

3. místo ZŠ Jihlava, O.Březiny 
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Kategorie II. (žáci 6 – 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)  

      1. místo Soukromé gymnázium AD Fontes Jihlava 

      2.  místo Gymnázium Chotěboř 

      3.  místo ZŠ Žďár nad Sázavou 

Kategorie III. (SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 

1. místo SŠPTA Jihlava A 

2. msto Gymnázium Havlíčkův Brod 

3. místo Gymnázium Chotěboř 

 

Z každé kategorie postoupily dva první týmy do republikového finále – bohužel bylo zrušeno. 

Podrobnější info ve zprávě Managera ŠCTM v KV. 

 

Mistrovství ČR družstev školních týmů 2020 – zrušeno 

 

2. Soutěže jednotlivců  

 

Krajský přebor jednotlivců do 16 let – v praktickém šachu 

 

pořadatel: TJ Náměšť na Oslavou a DDM Náměšť nad Oslavou 

temním konání: 12.-13.9.2020 

účast – 32 hráčů a hráček z KŠSV, hrál se jeden společný turnaj pro HD10 až HD16, vyhlašování 

proběhlo, jako by se hrály turnaje dva (HD10, HD12 a HD14, HD16)  

tempo hry: 2x40 min+30s/tah 

Krajští přeborníci v jednotlivých kategoriích (tučně vyznačeni): 

 

Pořadí v turnaji starších: 

1.  Rudolf Richter z TJ Náměšť nad Oslavou a 1. místo v celkovém pořadí turnaje 

2.  Jakub Zezula z TJ Náměšť nad Oslavou a 2. místo v celkovém pořadí turnaje 

3. Tomáš Dejmek z ŠK Světlá nad Sázavou a 4. místo v celkovém pořadí turnaje 

Pořadí v turnaji mladších: 

1. Daniel Srba z ŠK Světlá nad Sázavou a 3. místo v celkovém pořadí turnaje 

2. Martin Policar z TJ Spartak Pelhřimov a celkové 6. místo v turnaji 

3. Lucie Rybáčková z Gambitu Jihlava a celkové 8. místo v turnaji 
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Pořadí podle kategorií: 

 

Kategorie H16:  

1. Rudolf Richter z TJ Náměšť nad Oslavou 

2. Filip Zedníček z Gambitu Jihlava 

3. Matěj Šedý z ŠK Světlá nad Sázavou 

Kategorie H14: 

1. Jakub Zezula z TJ Náměšť nad Oslavou  

2. Tomáš Dejmek z ŠK Světlá nad Sázavou 

3. David Žaža z TJ Náměšť nad Oslavou 

 

Kategorie H12: 

1. Daniel Srba z ŠK Světlá nad Sázavou  

2. Vít Kovařík z Gambitu Jihlava 

3. Jakub Stejskal z Gambitu Jihlava 

Kategorie H10: 

1. Martin Policar z TJ Spartak Pelhřimov  

2. Pavel Brož z ŠK Světlá nad Sázavou 

3. Alex Brsoyan z Gambitu Jihlava 

Kategorie D12: 

1. Lucie Rybáčková z Gambitu Jihlava  

Kategorie D10: 

      1. Kamilka Havelková z Gambitu Jihlava  

 

Podrobnější info ve zprávě Managera ŠCTM v KV. 

 

Mistrovství ČR mládeže 2020 

 

pořadatel:  ŠK Světlá nad Sázavou, hrálo se tradičně v Koutech nad Desnou 

temním konání: 7.-14.3.2020 

účast – 40 hráčů a hráček z KŠSV (16 Světlá nad Sázavou, 9 Náměšť nad Oslavou, 7 Gambit Jihlava, 

4 TJ Spartak Pelhřimov, 3 TJ Jiskra Humpolec, 1 Žďár nad Sázavou) 

tempo hry:   

- v  kategoriích do 10 a 12 let a v openech: 90 min. + 30 s/tah pro každého hráče 

- v kategoriích do 14 a 16 let: 90 min./40 tahů + 30 minut do konce s přidáváním 30 s/tah. 
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V mistrovských kategoriích z KŠSV soutěžilo 13 hráčů a hráček, v openech 27 hráčů. 

 

H10 :  Policar Martin – 17.místo 

           Srba Daniel – 21. místo 

            Stejskal Jakub – 24. másto 

H12 – KŠSV neměl zastoupení 

 

H14 -  Lang Šimon – 15. místo 

            Richter Rudolf – 17. místo 

            Zedníček Filip – 20. místo 

 

H16 -  KŠSV neměl zastoupení 

 

D10 -  Šťávová Lucie – 16. místo 

           Pádivá Tereza – 24.místo  

           Havelková Kamila – 26. místo 

 

D12 – Rybáčková Lucie – 6. místo 

            Šťávová Markéta – 7. místo 

 

FIDE OPEN – z KŠSV 8 hráčů, nejlépe se umístil Ptáček Jan na 6.místě, Dejmal Ondřej na 12.místě 

a Košut Tomáš na 19.místě 

Národní OPEN – z KŠSV 19 šachistů,  nejlépe se umístil Čížek Jan na 2.místě, Vyhnálek Jan na 

3.místě a Čipl Jan na 9. místě 

 

Podrobnější info ve zprávě Managera ŠCTM v KV, včetně hodnocení trenérů. 

 

Reprezentace ČR - Mistrovství Evropské unie 2020 

pořadatel:  ŠK Světlá nad Sázavou a KM KŠSV, hrálo se rovněž v Koutech nad Desnou 

temním konání: 14.-22.8.2020 

účast – celkem 103 mladých šachových nadějí z 9 zemí EU (Bulharsko, ČR, Finsko, Německo, 

Švýcarsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko), kteří bojovali o titul mistra Evropské unie. 

tempo hry: 2x90 min. + 30 s/tah 

Šachový svaz ČR reprezentovalo 46 hráčů a hráček kvůli zrušení světového a evropského šampionátu 
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podpořil Šachový svaz ČR účast nejlepších hráčů a hráček na Mistrovství Evropské unie mládeže 

2020. Z KŠSV byli nominováni tři hráči. V kategorii do osmi let Martin Policar z TJ Spartak 

Pelhřimov, do 10 let Daniel Srba a do 14 let Šimon Lang oba ze ŠK Světlá nad Sázavou. 

U8 – 24 hráčů (ČR 8) 

Dařilo se Martinu Policarovi, který startoval ze třetího místa a se ziskem šesti bodů mu o 1,5 

pomocného bodu uniklo třetí místo a obsadil čtvrté místo a zároveň byl druhým nejúspěšnějším 

hráčem ČR v této kategorii. 

U10 – 29 hráčů (ČR 14) 

Daniel Srb startoval z 23. místa a se ziskem 5 bodů obsadil devátou příčku a zároveň sedmé místo z 

reprezentantů ČR v této kategorii. 

U14 – 25 hráčů (ČR 11) 

Šimonu Langovi unikla těsně první desítka na 11. místě s 5 body, posunul se ze 16. místa a je pátým 

nejlepším hráčem ČR v této kategorii. 

 

Ligy Vysočina mládeže – Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu do 16 let 

V letošním ročníku bylo zapojeno do LVM osm turnajů, dva turnaje byly z důvodu pandemie zrušeny 

a byly vyhodnocovány výsledky z turnajů v Jihlavě (122 hráčů), Žďáru nad Sázavou (91 hráčů), 

Náměšti nad Sázavou (115 hráčů), Humpolci (101 hráčů), Třebíči (85 hráčů) a Světlé nad Sázavou 

(124 hráčů). Z KŠSV se turnajů zúčastnilo celkem 196hráčů, z  toho 168 chlapců a 28 šachistek (H8 

- 21, H10 - 48, H12 – 42, H14 – 36, H16 – 21, D8 – 1, D10 – 8, D12 – 13, D14 – 3, D16 – 3). 

Na základě rozhodnutí Komise mládeže Krajského šachové svazu Vysočina (KŠSV) a po schválení 

ve Výkonném výboru KŠSV byl seriál turnajů ukončen a vyhodnocovalo se ze čtyř nejlepších 

výsledků z odehraných turnajů (sčítaly se body). 

Krajští přeborníci v jednotlivých kategoriích (tučně vyznačeni): 

H8 

1. Policar Martin, TJ Spartak Pelhřimov  

2. Brož Pavel, ŠK Světlá nad Sázavou 

3. Šedý Mikeš, ŠK Světlá nad Sázavou 

 

H10 

1. Srba Daniel, ŠK Světlá nad Sázavou   

2. Stejskal Jakub, Gambit Jihlava 

3. Šofr Filip, TJ Žďár nad Sázavou 
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H12 

1. Koumar Tomáš, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

2. Fencl Vítek, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

3. Kovařík Vít, Gambit Jihlava 

 

H14 

1. Richter Rudolf, TJ Náměšť nad Oslavou  

2. Pavliš Matěj, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

3. Harvalík Ondřej, ŠK Světlá nad Sázavou 

 

H16 

1. Ecler Matěj, TJ Spartak Pelhřimov 

2. Šedý Matěj, ŠK Světlá nad Sázavou 

3. Sklář Petr, TJ Žďár nad Sázavou 

 

D8 

1. Hesová Jolana, ZŠ O. Březiny Jihlava 

D10 

1. Šťávová Lucie, TJ Náměšť nad Oslavou  

2.Pádivá Tereza, ŠK Světlá nad Sázavou 

3. Havelková Kamila, Gambit Jihlava 

 

D12 

1. Šťávová Markéta, TJ Náměšť nad Oslavou 

2. Rybáčková Lucie, Gambit Jihlava 

3. Zvolánková Alžběta, TJ Sokol Oudoleň 

 

D14 

1. Šťávová Helena, TJ Náměšť nad Oslavou  

2. Kostková Kateřina, ŠK Světlá nad Sázavou 

 

D16 

1. Brabencová Aneta, TJ Jiskra Humpolec 

2. Satrapová Anna, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

3. Součková Viktorie, TJ Spartak Velké Meziříčí 



16 
 

Mistrovství do 8 let 2020 -  přesunuto, poté zrušeno 

 

Mistrovství Moravy a Slezska 2020 - přesunuto, poté zrušeno 

 

Mistrovství dorostenců a juniorů 2020 – KŠSV neměl zastoupení 

 

Polofinále MČR dorostenců a juniorů - zrušeno 

 

Mistrovství ČR juniorek a dorostenek – přesunuto  

  

3. Podpora šachových oddílů a kroužků 

 

V roce 2020 se do projektu ŠSČR - Podpora šachových oddílů a kroužků zapojilo 7 šachových oddílů 

KŠSV. Z čehož 5 oddílů splnilo podmínky pro druhou kategorii – 15 a více mladých 

šachistů/šachistek, kteří se zúčastnili min. dvou daných turnajů (ŠK Světlá nad Sázavou, TJ Jiskra 

Havlíčkův Brod, Gambit Jihlava, TJ Spartak Pelhřimov, TJ Náměšť nad Oslavou) a dva oddíly splnily 

podmínky pro první kategorii - 5 a více mladých šachistů/šachistek, kteří se zúčastnili min. dvou 

daných turnajů (TJ Žďár nad Sázavou, TJ Sokol Oudoleň). 

 

 

Zpracovala: Drahomíra Kaňková                V Částkovicích 28. ledna 2021 

 

6. Závěrečná zpráva KŠSV k projektu krajských tréninkových 

center na rok 2020 

                                                            

                                                

ŠCTM v KV si v roce 2020 odbylo již svoji 15. sezonu. Po Ing. Zdeňku Fialovi převzal manažerskou 

pozici a vedení ŠCTM v KV Jan Zezula.  Hlavními úkoly ŠCTM v KV bylo pokračovat v podpoře 

talentové mládeže, při významných šachových turnajích, zabezpečit více šachové přípravy.  

Pro rok 2020 byl CTM v KV připraven projekt šesti šachových soustředění. Tato soustředění byla 
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naplánována jako jednodenní šestihodinová s možností sloučit do dvoudenního víkendového. Hlavní 

myšlenka byla, aby všechna soustředění společně působila jako celek šachových témat, která na sebe 

navzájem navazují. Tím utvoří celek, který pro hráče bude znamenat určitou celistvou přípravu. Aby 

tato komplexnost byla co nejvíce umocněna, byl i plán, aby celý seriál soustředění byl pod taktovkou 

dvojice trenérů, kteří budou nejen vést soustředění, ale také zadají hráčům úkoly na probraná témata 

hráčům a ta vždy po dodání řešení vždy trenéři vyhodnotí.  V případě, že by soustředění bylo pod 

vedením jiným trenérem, bylo nutné dodržet naplánovaná témata. Také jsme chtěli, aby jednotlivá 

soustředění putovala napříč celým krajem Vysočina, aby se soustředění vždy dostalo rovnoměrně 

blíže ke všem zájemcům. Na vytvoření všech témat se podílel trenéři GM Petr Velička a Petr Mičulka.  

Tato dvojice trenérů se stala hlavními trenéry a pod jejich taktovou proběhl celý seriál soustředění. 

Šachová soustředění byla vždy dělena na skupinu A pod vedením GM Petra Veličky a skupinu B pod 

vedením Petra Mičulky.  KŠSV a jeho členové, hráči se v roce 2020 museli utkat, tak jako všichni 

v České republice, s nečekaným a soupeřem s označením Covid-19. Soustředění první Pelhřimov 

22. 2. 2020: 

Dne 22. 2. 2020 se v Pelhřimově konalo za podpory KCTM a Kraje Vysočina první z pěti plánovaných 

soustředění talentové mládeže. Soustředění se konalo v nově zmodernizovaných prostorách VOŠ 

a Střední škola hotelová Pelhřimov, Slovanského bratrství 1664, 39301 Pelhřimov. Organizačního 

zajištění se ujala paní Drahomíra Kaňková z TJ Spartak Pelhřimov. Dvě pěkné učebny, vybavené 

velkými LED televizory pro připojení NTB, byly doplněny o nástěnné šachovnice a šachové soupravy 

z ŠO TJ Spartak Pelhřimov. Paní Kaňková pro trenéry, hráče i doprovody zajistila přímo v místě 

soustředění oběd a v průběhu celého dne bylo k dispozici občerstvení. 

Trenérské zajištění bylo v podání trenérů II. třídy GM Ing. Petra Veličky a Ing. Petra Mičulky.  

GM Petr Velička se ujal skupiny A pro která byla připravena témata: 

      1) Hodnocení pozice tvorba plánu 

      2) Útok na dámském křídle 

      3) Věžové koncovky s malým počtem pěšců 

      4) Závěrečný test – prozkoušení probraných témat 

Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil: 

1) Rozcvičku- řešení diagramů různé obtížnosti 

2) Zahájení 

3) Hrubé chyby – motivy, řešení 

4) Taktické příklady 

Skupiny A se účastnilo 9 hráčů a hráček: Filip Zedníček, Rybáčková Lucie – Gambit Jihlava, Lukáš 

Kaňka, Ecler Matěj, Policar Martin – TJ Spartak Pelhřimov, Matěj Zezula, Jakub Zezula, Martin Žaža 

a David Žaža – TJ Náměšť nad Oslavou. 
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Skupina B byla obsazena 13 hráči: Rybáček Martin, Vondra Filip, Havelka Aleš, Havelková Kamila, 

Stejskal Jakub – Gambit Jihlava, Horák David, Matejka Jakub a Samuel, Klap Jáchym, Háva Štěpán, 

Bouška Matouš – TJ Spartak Pelhřimov, Ondra Malý, Vítek Bělehrad – TJ Náměšť nad Oslavou 

Celkem se soustředění účastnilo 22 hráčů z KSSV a z toho 9 hráčů z LT. 

Hodnocení práce hráčů trenéry: 

Ve skupince A jsem měl celkem 9 dětí ve výkonnostním rozpětí ELO cca 1100-1600.  

Probrána byla dle plánu 3 témata (pěšcovky, slabá pole, Izolovaný dámský pěšec). Každý blok 

obsahoval kromě teoretické části, kdy jsem vysvětloval daná témata na praktických příkladech, také 

úlohy, které žáci řešili samostatně. Při řešení si téměř všichni počínali aktivně, nicméně v některých 

případech se projevovala i trochu zbrklost a hlavně u pěšcových koncovek i neznalosti. Rozhodně by 

bylo dobré, kdyby se v klubech této fázi partie věnovali trenéři více. Jinak jsem byl ale s přístupem 

spokojen, soustředění určitě splnilo svůj účel. Všichni účastníci dostali ode mě mailem úlohy 

k samostatnému řešení.   

Skupinka B: 

Na prvním soustředění KCTM v roce 2020 bylo ve skupině B celkem 13 mladých nadějí. Jelikož byla 

k dispozici jak TV obrazovka, tak nástěnná šachovnice, probíraná témata jsme probírali podle toho, 

který způsob se jevil pro konkrétní případ přínosnější. Nejdůležitější poznatky mohli posluchači 

vnímat ústně, zásady a principy byly vysvětlovány opakovaně v různých situacích. Děti se zapojovaly 

na vyzvání též aktivně, trenér reagoval na správné i nesprávné myšlenkové pochody při řešení 

různých situací a naváděl děti směrem k vyřešení situací. Probraná témata byla ještě zaslána e-mailem 

včetně úkolů do příštího soustředění. 
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 Soustřední druhé Náměšť nad Oslavou 6. 6. 2020: 

Po dlouhé korona-virové pauze jsme konečně mohli dne 6. 6. 2020 uspořádat druhé šachové 

soustředění Šachového centra talentové mládeže v Kraji Vysočina. Soustředění se ujali v Náměšti na 

Oslavou z šachového oddílu tělovýchovné jednoty ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. 

Soustředění se konalo v útulných prostorách náměšťského Domu dětí a mládeže za současných 

hygienických opatřeních po odeznívající korona-virové epidemii.  

I přes stálá rizika nákazy a omezení se na druhém soustředění sešlo 34 mladých šachistů a šachistek 

převážně z Kraje Vysočina a čtyři hráči z kraje Jihomoravského. Zkušení trenéři II. třídy GM Petr 

Velička a KM Petr Mičulka navázali tematicky na první soustředění konaném v Pelhřimově, jak je 

pro tento ročník plánováno.  

Témata pro skupinu A: GM Petr Velička, trenér 2. třídy 

1) Materiální výhoda ve věžových koncovkách 

2) Výměny figur                          

3) Boj proti izolovanému dámskému pěšci         

Témata pro skupinu B:  Petr Mičulka, trenér 2. třídy 

1) Úvod do jezdcových koncovek 

2) Teorie kombinace 2 (blokáda, překrytí, vazba, odlákání) 

3) Útok na krále v centru 

Hodnocení práce v jednotlivých skupinách očima trenérů: 

Hodnocení skupiny A: 

V mé skupině A bylo celkem 19 dětí + 1 dospělý. Probíraná témata byly dle rozpisu: realizace 

materiální výhody ve věžových koncovkách, výměny figur a boj proti izolovanému dámskému pěšci. 

Výkladu každého tématu jsem věnoval vždy cca 90 min času, během výkladu se všichni aktivně 

zapojovali do řešení problémů v jednotlivých partiových ukázkách, dostávali otázky a za jejich 

správné zodpovězení byli bodování. Závěrečných 30 min každého bloku jsem věnoval testu, při 

kterém každý žák dostal k vyřešení 3 diagramy týkající se daného tématu. Výsledek byl opět bodován. 

Tři nejlepší byli odměněni sladkou odměnou. Každý  z účastníku dostal materiál ze soustředění ve 

formátu pgn + úlohy k samostatnému řešení na doma. 

Výsledek bodování: 

1.  Tadeáš Hladký    19 bodů (z 26 možných) 

2-3  Martin Žaža a Filip Zedníček             16 bodů 

       4.    David Kučera    14 bodů 

       5.    Jakub Zezula     13,5 bodů 

       6-7. Lukáš Kaňka a Jan Vyhnálek  13 bodů 

       8-9. Markéta Šťávová a Lucie Rybáčková 10,5 bodů 
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       10.  Adam Simajchl    10 bodů (z 20) odešel dříve 

       11-12.  Mikuláš Hladký a Martin Policar            9,5 bodů   

       13.  Pavel Vojtek       9 bodů (z 20) odešel dříve 

       14.  Matěj Ecler                                                    7,5 bodů 

       15.  Ivo Pejcha                                                     7 bodů 

       16.  Ivo Šofr       5 bodů  

       17.  David Žaža        3,5 bodu 

       18.  Tomáš Koumar        3 body 

       19.  Matěj Zezula      2,5 bodu  

       20.  Adam Kutil      2 body (z 20) odešel dříve 

 

Zpracoval GM Petr Velička, trenér II. třídy 

Hodnocení skupiny B: 

Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil: 

5) Úvod do jezdcových koncovek 

6) Teorie kombinace 2 (blokáda, překrytí, vazba, odlákání) 

7) Útok na krále v centru 

Skupina B byla obsazena 16 hráči: Rybáček Martin, Vondra Filip, Havelka Aleš, Havelková Kamila, 

Stejskal Jakub, Holcman Matěj – Gambit Jihlava, Horák David, Simandl Štěpán – TJ Spartak 

Pelhřimov, Ondra Malý, Vítek Bělehrad, Stanislav Pelán, Lucie Šťávová – TJ Náměšť nad Oslavou, 

Šorf Filip – TJ Žďár nad Sázavou, Leontýna Hladká – Jezdci Jundrov, Brychta Adam a David – 

neregistrovaní.  

Na druhém soustředění KCTM v roce 2020 bylo ve skupině B celkem 16 mladých nadějí. Na začátku 

získali drobné odměny úspěšní řešitelé, kteří zaslali svá řešení z 1. soustředění. Jelikož byly 

k dispozici jak diaprojektor, tak nástěnná šachovnice, probíraná témata jsme probírali podle toho, 

který způsob se jevil pro konkrétní případ přínosnější. Nejdůležitější poznatky mohli posluchači 

vnímat ústně, zásady a principy byly vysvětlovány opakovaně v různých situacích. Děti se zapojovaly 

na vyzvání též aktivně, trenér reagoval na správné i nesprávné myšlenkové pochody při řešení 

různých situací a naváděl děti směrem k vyřešení situací. Probraná témata byla ještě zaslána e-mailem 

včetně úkolů do příštího soustředění. 
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 Soustředění třetí a čtvrté 17. – 19. 7. 2020 Želiv: 

Ve dnech 17. - 19. července 2020 se uskutečnilo víkendové soustředění KCTM. Pořadatelství se 

společně ujala předsedkyně Komise mládeže Drahomíra Kaňková a manažer centra talentové 

mládeže Jan Zezula.  Trenérské zajištění bylo GM Petr Velička a Ing. Petr Mičulka. Zdravotní dozor 

zajištovala MUDr. Jana Zedníčková Pro soustředění se podařilo zajistit prostory v areálu Sport park 

Kocanda v obci Želiv. Soustředění se celkem účastnilo 29 mladých šachistů a šachistek z Kraje 

Vysočina. Hráči byli rozděleny do dvou skupin podle výkonosti. Celé soustředění pak bylo rozděleno 

do 4 sekcí po 3 hodinách. První sekce probíhala již v pátek odpoledne od 16:00. Po večeři pak bylo 

na programu ještě procvičování odpoledních témat formou dohrání připravené šachové pozice na 

dané téma.  I přes náročný tréninkový program se vydrželi hráči bavit šachovým programem do 

pozdních večerních hodin. V sobotu se pak pokračovalo dopolední a odpolední tříhodinovou sekcí 

v dalších tématech. Sobotní podvečer a večer využila skupinka pro prohlídku místního kláštera 

a druhá skupina sehrála malý turnaj. Vedením se ujal David Brychta. V neděli dopoledne pak proběhla 

poslední tříhodinová sekce a po obědě jsme se všichni rozjeli do svých domovů. Skupina A pod 

šachovou taktovkou II. třídy GM Petra Veličky měla na programu tato témata: 

1) Poziční výhoda ve věžových koncovkách  

2) Přechod ze zahájení do střední hry  

3) Karlovarská struktura – plány bílého 

4) Materiální výhoda v jezdcových koncovkách  

5) Různobarevní střelci ve střední hře  

6) Karlovarská struktura – plány černého 

  

Zhodnocení skupiny očima trenéra GM Petra Veličky: 
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V mé skupině A bylo celkem 13 dětí + 2 dospělí.  Probrali jsme veškerá témata dle propozic. Nejvíce 

času jsem věnoval tématu Karlovarské struktury, zbytek času jsem pak rozdělil rovnoměrně mezi 

témata ostatní. Na konci každého bloku se řešily diagramy, výsledky jsem bodoval. Jak v pátek, tak 

v sobotu večer pak byla sehrána jedna tematická partie v rapid tempu na téma Karlovarské struktury. 

Každý z účastníku dostal materiál ze soustředění ve formátu pgn + úlohy k samostatnému řešení na 

doma. 

Výsledek bodování: 

1-2.   Robert Pavlíček a David Kučera   9 bodů (z 11 možných) 

3.       Lukáš Kaňka                7,5 bodů 

       4.      Lucie Rybáčková     6 bodů 

       5-6.   Jakub Zezula a Matěj Zezula    5 bodů 

       7.       Filip Zedníček     3,5 bodů 

       8-10. Martin Policar, Matěj Pavliš, Martin Rybáček 3 body 

       11.     Helena Šťávová     2,5 bodu 

       12.     Jáchym Spilka                 2 body   

       13.     Matěj Ecler     1,5 bodu 

       14.     Markéta Šťávová     0,5 bodu     

Skupina B pod vedením zkušeného trenéra II. třídy Ing. Petra Mičulky. Skupinka byla ještě početnější 

a celkem se zde učilo novým věcem na 18 hráčů.  V této skupině byli hráči od 6 let a tím byl velký 

nárok na trenéra, aby dokázal po celou velmi náročnou dobu tyto mladé šachisty udržet v pozornosti. 

Petr Mičulka se s tímto nelehkým úkolem popasoval a vše zvládl. Získaná zkušenost však velí 

k  ozdělení ještě skupinu na další. Rozdíly mezi hráči jsou pak velké a je opravdu náročné najít 

kompromis mezi výkonostmi, výdrží soustředění atd. Ve skupině B se probírala témata: 

1) Úvod do střelcových koncovek  

2) Teorie kombinace 3 (slabá poslední řada, proměna pěšce, remízové kombinace  

3) Útok na krále – stejné rošády 

4) Koncovky různobarevných střelců – základní teoretické pozice  

5) Taktika – příklady, procvičení  

6) Útok na krále – různé rošády 

Navíc si trenér na páteční večer připravil a s hráči sehrál „simultánku“. Po vyhodnocení únavy hráčů 

v této skupině jsme se rozhodli na sobotní večer nechat volný program. Většina si však stejně našla 

cestu k šachovnicím a bavila se opět do pozdějších nočních hodin hraním šachu. 

Hodnocení pohledem trenéra Ing. Petra Mičulky: 

Skupina B byla obsazena 18 hráči: Vrzáková Adéla, Spilka Jáchym, Spilka Kryštof, Wasserbauer 

Kvido, Kovář Filip, Kozderka Filip, Kozderka Jan, Malý Ondra, Bělehrad Vít, Brychta Adam, 
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Brychta David, Horák David, HorákLukáš, Šťávová Lucie, Bouška Matouš, Vondra Filip, Kocman 

Patrik, Rybáček Martin.  

Na víkendovém soustředění KCTM v Želivi bylo ve skupině B celkem 18 mladých nadějí. Tři úspěšní 

řešitelé, kteří zaslali svá řešení z 2. soustředění, dostanou drobnou odměnu na dalším soustředění 

spolu s úspěšnými řešiteli nových úkolů. Jelikož byly k dispozici jak diaprojektor, tak nástěnná 

šachovnice, probíraná témata jsme probírali podle toho, který způsob se jevil pro konkrétní případ 

přínosnější. Nejdůležitější poznatky mohli posluchači vnímat ústně, zásady a principy byly 

vysvětlovány opakovaně v různých situacích. Děti se zapojovaly na vyzvání též aktivně, trenér 

reagoval na správné i nesprávné myšlenkové pochody při řešení různých situací a naváděl děti 

směrem k vyřešení situací. Hodně početná skupina a obzvláště velký výkonnostní rozptyl jejích 

účastníků navozuje otázku, zda by nebylo prospěšné rozšířit sestavu trenérů o třetího trenéra, aby 

bylo možno efektivněji postupovat dopředu. David Brychta by byl vhodným trenérem. V páteční 

večer byla sehrána na přání účastníků simultánka Petra Mičulky proti 14 účastníkům s výsledkem 

+11=1-2 (remis Kvido Wasserbauer sk. B, výhra Patrik Kocman sk. B a Matěj Pavliš sk. A). Probraná 

témata byla ještě zaslána e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění. 

 

 

Soustředění páté jako 1. online 24. 10. 2020: 

Na sobotu 24. října jsme naplánovali soustředění KCTM v Jihlavě.  Situace s korona-virem se však 

opět vyvinula tím nesprávným směrem a z důvodu vládních opatření byla všechna sportovní klání 

a tréninky zakázány.  Po jarních rozpacích a obavami jestli to hráči a zejména ti mladší zvládnou 

a s vyhlídkami na nepříznivý další vývoj propozice přepracovali na soustředění pomocí internetu.   

Online soustředění se tedy uskutečnilo v plánovaném termínu 24.10 od 9:00 do 16:00 s hodinovou 
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přestávkou na oběd od 12:00-13:00. 

Velmi mile nás překvapil zájem o toto soustředění. Jak jsme záhy zjistili připravenost a již u mnohých 

i zkušenosti s online tréninky jsou pro ně běžnou záležitostí. 

Soustředění bylo tradičně rozděleno do dvou skupin. Skupinu A vedl velmi zkušený trenér v online 

GM Petr Velička a proto se dokázal popasovat i s nečekaně velkou skupinou 27 hráčů z toho 5 dívek. 

A nyní očima GM Petra Veličky: 

Skupina A: 

Soustředění se zúčastnilo celkem 27 žáků. Probrána byla témata dle propozic. Celá výuka byla 

rozdělena do 6 bloků po cca 1 hodině, z toho vždy cca 45 min jsem přednášel já a zbylých 15 minut 

bylo využito na řešení a vysvětlení úlohy a krátkou přestávku. Soustředění proběhlo po Skype bez 

sebemenších technických potíží – je vidět, že dnešní děti a mládež mají podobné způsoby výuky 

a tréninku v krvi. Samozřejmě absence osobního kontaktu určitou nevýhodou je, jednoznačně ale 

převažují pozitiva (odpadá nutnost cestování – úspora času i nákladů, vlastně ani nemusíte být doma, 

stačí být někde na WIFI). Doporučuji využívat tuto formu výuky v maximální možné míře. 

Řešení úkolů jsem tentokrát nebodoval, při tak obrovském množství žáků nebylo v mých silách vše 

správně vyhodnotit (psaní řešení do chatu bylo tentokrát dobrovolné a já jsem ta řešení kontroloval 

spíše namátkově, s tím, že jsem správné řešení úloh pak ukázal). 

Zpracoval GM Petr Velička 

Druhou skupinu B vedl taktéž velmi zkušený trenér Ing. Petr Mičulka, který však v rovině internetové 

začal pracovat díky korona-viru a omezením na začátku roku. I přes jeho obavy, aby vše zvládl, 

proběhla i skupina B bez zjevných trenérských problémů a Petr si s tím poradil velmi dobře. Trochu 

občas zazlobila nezkušenost hráčů a objevily se drobné technické problémy, které se vždy podařilo 

vyřešit. Skupina B byla dle očekávání trochu na počet hráčů slabší a nakonec jich v této skupině bylo 

jen 10. To však u zejména mladých hráčů nebylo na škodu. Trenér Ing Petr Mičulka zhodnotil 

soustředění takto: 

Skupina B: 

Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil: 

1) Úvod do věžovek 

2) Boj o centrum, tvorba výhodné pěšcové struktury 

3) Realizace materiální převahy  

Vzhledem k pandemii se soustředění původně připravované do Jihlavy uskutečnilo online 

prostřednictvím Skype, kdy se účastníci přihlašovali jak organizátorovi, tak trenérům dle instrukcí 

v propozicích. 

Skupina B byla obsazena 10 mladými hráči, kteří v průběhu dne získávali body za reakce, které psali 

do chatu:  
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Kryštof Spilka (Gambit Jihlava) 11 bodů, Matěj Holcman (Gambit Jihlava) 36 bodů, Kamila 

Havelková (Gambit Jihlava) 11 bodů, Aleš Havelka (Gambit Jihlava) 5 bodů, David Brychta (Gambit 

Jihlava) 26 bodů, Adam Brychta (Gambit Jihlava) 10 bodů, Matěj Beránek (Spartak Velká Bíteš) 14 

bodů, Ondřej Malý (TJ+DDM Náměšť nad Oslavou) 17 bodů, Pavel Brož (ŠK Světlá nad Sázavou) 

14 bodů, Mikeš Šedý (ŠK Světlá nad Sázavou) 6 bodů. 

Jelikož soustředění probíhalo touto formou poprvé, docházelo občas k drobným zdržením 

z technických důvodů (např. někdo zapnul mikrofon a ruch v té místnosti slyšeli všichni účastníci, 

nebo po obědě nebylo chvilku slyšet trenéra – po reakci v chatu byl zvuk opětně zprovozněn). Veškeré 

materiály byly připraveny ve formě ChessBase a pro snadnější pochopení jednotlivých myšlenek 

doplněny systematickou barevnou grafikou. 

Děti se zapojovaly na vyzvání též aktivně, po vepsání do chatu trenér reagoval na správné i nesprávné 

odpovědi a naváděl děti směrem k vyřešení situací. Probraná témata byla ještě zaslána e-mailem 

včetně úkolů do příštího soustředění. 

Dle mého názoru je tuto formu soustředění online možné zařadit vedle dosud využívané prezenční 

formy jako možnost, která sice neposkytuje přímý osobní a oční kontakt, ale na druhou stranu přináší 

výhody domácí stravy a úspor času, cestovních a pobytových nákladů. Domnívám se, že by se této 

formy soustředění mohlo využívat (např. střídavě s prezenční formou) i po odeznění pandemie 

a z toho vyplývajících omezení osobních kontaktů). 

Petr Mičulka 

Bylo zajímavé, že se účastnili hráči snad ze všech oddílů Kraje Vysočina na rozdíl od soustředění 

klasických s osobním setkáním. Nevím jestli, bylo vyhověno naši prosbě, o šanci pro online 

soustředěním, nebo to, že odpadlo dojíždění, bylo příčinou takové účasti. Nicméně jsem za to velmi 

rád. Byl bych rád i za případnou zpětnou vazbu jak se vám to líbilo a jak jste se s tím poprali vy.  Asi 

největší zpětnou vazbou bude vaše účast na dalším online soustředění, které už plánujeme. Bohužel 

jiná možnost se nerýsuje. 

Soustředění šesté jako  2. online 7. 11. 2020: 

V sobotu 7. listopadu se uskutečnilo 6. soustředění KCTM.  Z důvodu stále pokračující vládních 

opatření z důvodu korona-virové pandemie se i toto soustředění uskutečnilo jako druhé online. I 

přesto, že toto druhé soustředění přišlo jen 14 dní po prvním online, zájem byl velký.  Soustředění se 

účastnilo 38 hráčů a hráček.  Tradičně rozděleni do dvou skupin.  

Skupina A pod vedením GM Petra Veličky, ke které se připojilo 26 šachistů, probírala plánovaná 

témata pro 6. soustředění beze změny podle propozic. Trenér po zpětných reakcích, kdy se množí 

jediné negativum a to na délku a tedy náročnost soustředění strávit 6 hodin u PC, rozvrhl soustředění 

do 6 bloků po hodině, kdy v každé byla 10 minutová pauza. Toto negativum bohužel umocňuje 

zejména fakt, že děti tráví u PC i celou školní výuku v průběhu týdne a tak se to hromadí. Trenér toto 
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soustředění zhodnotil takto: 

Skupina A 

Soustředění se zúčastnilo celkem 26 žáků, což je sice oproti minulému soustředění velmi mírný 

pokles (minule 27), nicméně zájem je to obrovský. Probrána byla témata dle propozic. Podobně jako 

na minulém on-line soustředění byla výuka rozdělena do 6 bloků po cca 1 hodině, malinko jsem oproti 

minulému soustředění (kvůli únavě dětí) zkrátil přednáškovou část a natáhl přestávky (10 min). 

Soustředění opět proběhlo po Skypu bez sebemenších technických potíží – navíc bych řekl, že děti 

byly tentokrát ještě aktivnější (asi se už trochu osmělily) a zapojovaly se do diskusí v průběhu 

partiových ukázek. A dá se říci, že byly aktivní i při řešení úkolů, přesto že body za správná řešení 

udělovány nebyly (při tomto počtu je to nemožné). Z celého soustředění obdrželi všichni účastníci 

materiál ve formátu pgn a úkoly k samostatnému domácímu řešení.  

Zpracoval GM Petr Velička 

Skupina B pod vedením Petra Mičulky byla tentokrát o dva hráče početnější a účastnilo se celkem 12 

hráčů. Petr Mičulka toto soustředění zhodnotil obsáhleji: 

Skupina B: 

Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil témata, která jsou pro Skype a tuto výkonnostní skupinu 

přiměřenější: 

1) Volné sloupce 

2) Mat v koncovce 

3) Oběť na h7 

Soustředění se stejně jako předchozí uskutečnilo online prostřednictvím Skype, kdy se účastníci 

přihlašovali jak organizátorovi, tak trenérům dle instrukcí v propozicích. Skupina se pomalu rozrůstá 

a přes počáteční technické problémy jsme mohli začít s mírným zpožděním.  

Pokud se noví účastníci kontaktují na mou Skype adresu, potvrdím kontakt a můžu je zařadit do 

skupiny. Při započetí soustředění hromadně prozvoním všechny účastníky (včetně všech, kteří zde 

nejsou poprvé) a stačí, aby pak jednoduše přijali hovor a sledovali. Materiály byly připraveny ve 

formě ChessBase a pro snadnější pochopení jednotlivých myšlenek byly při výkladu doplňovány 

systematickou barevnou grafikou. Děti se zapojovaly na vyzvání též aktivně, po vepsání do chatu 

trenér reagoval na správné i nesprávné odpovědi a naváděl děti směrem k vyřešení situací. Probraná 

témata byla ještě zaslána e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění. Skupina B byla obsazena 12 

mladými hráči, kteří v průběhu dne získávali body za reakce, které psali do chatu:  

Kryštof Spilka (Gambit Jihlava) 10 bodů, Kamila Havelková (Gambit Jihlava) 2 body, Aleš Havelka 

(Gambit Jihlava) 1 bod, David Brychta (Gambit Jihlava) 15 bodů, Adam Brychta (Gambit Jihlava) 4 

body, Jakub Stejskal (Gambit Jihlava) 9 bodů, Matěj Beránek (Spartak Velká Bíteš) 6 bodů, Ladislav 

Vojtěch (Spartak Velká Bíteš) 12 bodů, Metoděj Vojtěch (Spartak Velká Bíteš) 6 bodů, Ondřej Malý 
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(TJ+DDM Náměšť nad Oslavou) 7 bodů, Pavel Brož (ŠK Světlá nad Sázavou) 9 bodů, Mikeš Šedý 

(ŠK Světlá nad Sázavou) 4 body,  

Pokud budou i další soustředění probíhat online, bude rozumné se zamyslet nad délkou soustředění. 

Pokud děti mají místo školní docházky online výuku doma u PC, musí mít sezení u počítače už přes 

týden celkem dost. Obzvláště u mladší kategorie by mohlo být přínosnější pořádat více kratších 

soustředění po 4 hodinách, než 6-ti hodinový formát, obvyklý při soustředěních s osobní účastí.  

Petr Mičulka 

Z vyjádření obou trenérů a zájmu hráčů, je vidět, že o online soustředění je zájem. Osobní setkání 

sice nic nenahradí, ale doba je taková, jaká je a máme velkou výhodu, že můžeme trénovat online. 

Mě osobně přijdou online soustředění jako velmi zajímavá. Za ty dvě soustředění se ukázalo, že jediná 

potíž je délka soustřední v kombinaci se sezením u PC. Je mnohem náročnější udržet koncentraci a to 

zejména pro mladší hráče. Tak jak již zmínil Petr Mičulka, vychází nám z toho, aby byla online 

soustředění kratší. Již nyní máme schválenou možnost uspořádat další 7. soustředění, které bych rád 

naplánoval na 21. 11. nebo 28.11. První termín je těsně po termínu skončení vládních opatření. Je tam 

plánovaný 1. turnaj LVM v Jihlavě, ale moc nevěřím, že se opatření natolik uvolní, aby bylo možné 

hrát.  Možná větší komplikací je kolize Trenéra Petra Veličky s Rakouskou ligou, kde se zatím hraje. 

S oběma trenéry jsme domluveni již na kratším 4 hodinové soustředění.  

Myslím si, že by se v příští sezoně mohlo do celkového projektu zapracovat více soustředění online 

a osobně by se mi asi i líbila kombinace třeba s dvěma víkendovými soustředěními. 

Soustředění sedmé jako 3. online 21. 11. 2020: 

Vzhledem k tomu, že poslední dvě plánovaná soustředění se uskutečnila prostřednictvím online, 

ušetřilo se z projektu na nákladech za klasické soustředění mohli jsme za tyto uspořené prostředky 

připravit další soustředění nad rámec projektu. Toto soustředění bylo již v době této závěrečné zprávy 

připraveno na 21.11. opět online. Z nabraných zkušeností a reakcí hráčů a jejich rodičů, jsme dospěli 

k závěru, že původně naplánovaná šestihodinová soustředění pro klasické osobní setkání je v online 

soustředění dosti náročná na udržení koncentrace. Tento fakt ještě umocňovala skutečnost, že se 

mládež po celý týden musela místo školní docházky vzdělávat taktéž pomocí online výuky. Z tohoto 

důvodu jsme zkrátili plánované sedmé soustředění na 4 hodiny. To mohu prozatím z již získaných 

zpětných reakcí považovat za přínosné a následkem toho, bylo přihlášení i několika nových účastníků, 

kteří si na 4hodinové soustředění více věřili, bylo to pro ně možné z časových důvodů se účastnit atd. 

Protože tato zpráva byla psána dle projektu dříve, než se toto soustředění nad rámec projektu konalo, 

nemáme k tomu přesné údaje o počtech. V tuto chvíli máme přihlášeno 33 účastníků. 

Témata pro sedmé soustředění: 

Témata pro skupinu A: GM Petr Velička, trenér 2. třídy 

            1) Koncovky S vs J s menším množstvím pěšců 
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            2) Boj dámy proti 2 věžím 

Témata pro skupinu B:  Petr Mičulka, trenér 2. třídy 

          1) Dáma proti pěšci  

           2) Dvojpěšci  

Sedmé soustředění se konalo 21. listopadu 2020.  Předchozí dvě soustředění ukázala jediný negativní 

aspekt. Tímto problémem bylo udržet pozornost u PC obrazovek po dobu 6 hodin, jak bylo 

plánováno.  Zejména mladší hráči s tím mají problém, ale i u starších a zkušenějších to nebylo lehké. 

Tento problém navíc umocňovala skutečnost, že hráči se přes týden také prostřednictvím online 

vzdělávají do školy v rámci distanční výuky. Zkrátili jsme tedy po dohodě s rodiči a trenéry 

soustředění na čtyřhodinový blok a krátkými 5 minutovými přestávkami. S časovým rozvrhem od 

8:30 do 12:30. Tímto krokem se podařilo  přilákat na soustředění další nové  tváře, kteří se báli 

k šestihodinovým připojit a také nechtěli nebo nemohli pro soustředění obětovat celou sobotu. 

Celkový počet účastníků jednoho soustředění se však již dramaticky nezvyšoval, protože nové tváře 

byly kompenzovány výpadky jiných účastníků pro jiné rodinné důvody. Soustředění ve skupině A se 

zúčastnilo celkem 20 šachistů, což je sice o něco méně, než na předcházejících dvou on-line 

soustředěních, pořád je to ale hodně. Probíraná témata byla: Koncovky S vs J s menším množstvím 

pěšců, Boj dámy proti 2 věžím. I tentokrát proběhlo vše po Skypu bez sebemenších technických 

potíží. Děti si již začínají na tuto formu tréninku zvykat a řekl bych, že opět byly o něco aktivnější – 

ptaly se, připomínkovaly partie, navrhovaly alternativní řešení. V některých pozicích jsme vedli 

i diskuse či analýzy. Na konci každého ze 4 cca 55 min tréninkových bloků děti řešily jednu úlohu 

(jedna byla vždy pro skupinku Ela do 1500, druhá pro 1500+). Při řešení si vedly solidně, byť musím 

říci, že úlohy nebyly úplně jednoduché. Skupina B byla obsazena 13 mladými hráči, kteří v průběhu 

dne získávali body za reakce, které psali do chatu. Pro skupinu B jsem si připravil následující témata: 

Dáma proti pěšci, Dvojpěšci. 

Osmé soustředění se konalo v sobotu 5. prosince. 2020. Zájem mladých šachistů a šachistek je stále 

velmi pozitivní a je zřejmé, že tato forma online je pro hráče zajímavá, je i dostupnější jak pro 

odstranění cestování, tak i časové náročnosti.  Z hlediska organizační je mnohem jednodušší a méně 

nákladná. Věřím, že si i v příštím roce tato metoda najde své místo a bude využívána. Soustředění 

skupiny A se zúčastnilo celkem 21 žáků, takže je vidět, že i když nyní byla soustředění každých 14 

dní, zájem neupadá. Probrána byla témata pro skupinu A: Minimální výhoda a její vystupňování, 

Střelec proti jezdci ve střední hře a pro skupinu B: Chyby v rané fázi zahájení, Strategie koncovky. 

Délka soustředění byla opět 4 hodiny, v průběhu soustředění byly 3 kratší přestávky (5-10 min)Stejně 

jako v předešlých případech se vše technicky obešlo bez potíží. Děti projevovaly opět velkou aktivitu, 

vyptávaly se, připomínkovaly partie, navrhovaly alternativní řešení, vedli jsme teoretické diskuze, 

analyzovali pozice z partií. Komunikace po Skypu je dětem blízká a nedělá jim sebemenší potíže. Na 
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konci každého ze 4 cca 55 min tréninkových bloků děti řešily jednu úlohu (jedna byla vždy pro 

skupinku Ela do 1500, druhá pro 1500+). Při řešení si opět vedly velmi úspěšně. Pro skupinu B jsem 

si připravil následující: Chyby v rané fázi zahájení, Strategie koncovky. Skupina B byla obsazena 13 

mladými hráči. 

Deváté soustředění ŠCTM v Kv se konalo v sobotu 19. prosince jen pár dnů před Štědrým dnem. Ani 

blížící se Vánoční svátky a předvánoční shon neubrali na zájmu mladých šachistů o soustředění. 

Zájem hráčů je stále velký a neúčast hráčů je zejména kvůli kolizi rodinných povinností.  Jsme velice 

rádi, že se přidali i dva úplně nový  hráči.  Soustředění ve skupině A se zúčastnilo celkem 18 žáků, 

což je oproti minulému soustředění drobný pokles, nicméně Lucie a Helena Šťávová přešly do B-

skupiny k Petrovi Mičulkovi, takže byl počet účastníků v podstatě stejný. Probírala se témata: 

XXXXXXXX. Skupina B byla obsazena 15 mladými hráči. Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B 

připravil následující: Evansův gambit, Přechod do pěšcovky. 

  

Trenéři si postupem pochvalovali zlepšující se aktivitu hráčů v odpovědích na otázky a kladené úkoly. 

I když jsem si myslel, že 19. prosince se prostřednictvím Skype s trenéry setkají hráči naposledy, 

přišla možnost, a tak jsme s trenéry, připravili i desáté a jedenácté soustředění na vánoční prázdniny 

jestli se to tak dá v tomto roce nazvat. Ve dnech 28. a 30. prosince se tedy uskutečnili dvě soustředění, 

která již opravdu byla poslední v tomto roce. 

Desáté soustředění se konalo v pondělí 28. prosince. Soustředění ve skupině A se zúčastnilo celkem 

12 žáků, což je méně, než bylo v uplynulých soustředěních, nicméně pokles se dal vzhledem 

k povánoční době čekat a 12 je pořád  slušná účast. Soustředění bylo opět 4 -hodinové se třemi 

kratšími přestávkami (5-10 min). Probral jsem obě plánovaná témata, s tím, že věžové koncovky 

(V+2P vs V+P) jsem nestihl udělat celé a budu v tomto tématu pokračovat na středečním soustředění. 

Téma V+3P vs V+2P nechám pak na úvodní soustředění příštího roku. Ing. Petr Mičulka si pro 

skupinu B připravil následující: Nejlepší tahy, Partie Michaila Tala. Skupina B byla obsazena 15 

mladými hráči. I přes pokles účastníků, ale celkový počet 27 šachistů a šachistek byl velmi pozitivní. 

  

Jedenácté soustředění se konalo hned o dva dny později 30. prosince 2020 a bylo opravdu tou poslední 

šachovou akcí v tomto roce. Ve skupině A se soustředění zúčastnilo celkem 15 žáků, což je určitý 

nárůst oproti pondělku, nicméně méně, než na soustředěních v „předvánoční“ době. Soustředění bylo 

opět 4 -hodinové se třemi kratšími přestávkami (5-10 min). Dokončili jsme téma, které se nestihlo na 

pondělním soustředění (V+2P vs V+P) a podle plánu probrali druhou polovinu tématu „Visací pěšci“. 

Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil následující: Střelec proti jezdci, Tempo, vývin. Dnešní 

soustředění bylo opět čtyřhodinové. Materiály byly připraveny ve formě Chess Base a pro snadnější 

pochopení jednotlivých myšlenek byly v průběhu výkladu doplňovány systematickou barevnou 
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grafikou. První téma bylo specializováno na koncovky S:J s 1 pěšcem a jeho prosazováním na obou 

stranách, plány za obě strany + příklady plánů z koncovek s více pěšci. Druhé téma bylo o rozvíjení 

iniciativy a útoku v případě, že soupeř v zahájení ztrácí tempa a zanedbává vývin. Skupina B byla 

obsazena 13 mladými hráči. 

 I přes velmi nepříznivou coronavirovou situaci a vládním opatřením, bych zhodnotil rok po stránce 

šachových soustředění splněn na více než 100 %. Tomu zejména napomohla změna formátu 

z osobních setkání na online. Jsem přesvědčen, že jsme maximálně možným způsobem využili 

finanční prostředky ŠCTM v KV a dostali jsme velmi kvalitní šachovou přípravu mladým šachovým 

talentům kraje Vysočina a nejen k nim, protože se soustředění těšila velkému zájmu i hráčů mimo 

Listinu talentů, kterými jsme doplňovali možné kapacity jednotlivých soustředění. Čtyřhodinová 

soustředění by se dala zařazovat i v podvečer pracovních dní ve větším počtu místo víkendů, které 

jsou velmi přetížené šachovými soutěžemi a turnaji. I když jsou online soustředění na pořádání 

levnější a ukazuje se, že mají mnoho výhod, neměla by v budoucnu nahradit soustředění osobním 

setkáním. Já osobně se přikládám pro kombinaci online soustředění se soustředěním prezenčním 

jednodenním nebo víkendovým. Z každého soustředění účastníci obdrželi materiály ve formátu pgn. 

A několik úkolů k probraným tématům, která byla následně vyhodnocena. V roce 2021 by ŠCTM 

v KV chtělo pokračovat v online soustředěních a věříme, že se budou již moci konat klasická 

soustředění s osobním setkáním. 

      

         

 

Účast a podpora hráčů na turnajích a Mistrovských soutěžích 

Velkým opakem úspěšného tažení online soustředění proti coronaviru je podpora a účast hráčů na 

šachových turnajích a zejména Mistrovských soutěžích. Na možnosti hrát šachové turnaje v roce 2020 
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měl Coronavir fatální následky.  Z Mistrovských soutěží, které obvykle ŠCTM v KV podporuje, se 

v březnu hrálo MČR mládeže do 16 let, ale ani to se už nedohrálo. V letní „ covidové pauze“ se 

podařilo uspořádat Krajský přebor družstev mládeže o postup do 1. ligy mládeže a také Krajský 

přebor jednotlivců v praktickém šachu. V letní již zmíněné „ covidové pauze“ se pak našlo jen málo 

odvážlivých pořadatelů uspořádat alespoň pár kvalitnějších turnajů. Všechny turnaje však 

poznamenávala i tak určitá covidová opatření, obavy hráčů, rodičů nebo samotných pořadatelů 

z nákazy coronavirem a to se postupně odráželo v účasti hráčů. 

 

Mistrovství české republiky mládeže do 16 let 2019/2020 

Pravidelnou akcí za podpory ŠCTM v KV je Mistrovství České republiky mládeže se konalo od 7. 

do 14. března 2020 v Koutech nad Desnou v 

Hotelu Dlouhé Stráně. Vedoucím výpravy KCTM Vysočina byla Renáta Brožová, která zajistila 

zázemí výpravy a také doprovod mladým talentům. Krajský šachový svaz Vysočina reprezentovalo 

40 hráčů, z toho 16 hráčů hrálo za Šachový klub Světlá nad Sázavou, 9 za TJ Náměšť nad Oslavou, 

7 za Gambit Jihlava, 4 za TJ Spartak Pelhřimov, 3 za TJ Jiskra Humpolec a 1 za TJ Žďár nad Sázavou. 

V kategorii Open hrálo 27 hráčů KŠSV. ŠK Světlá nad Sázavou byl druhou nejpočetnější výpravou 

na mistrovství. Hráčům se po trenérské stránce věnovali GM Petr Velička, FM Lukáš Karásek, KM 

Pavel Brož, Jiří Widerlechner, Jan Čížek, Lukáš Kaňka, Josef Kratochvíl, Jan Ptáček a FM Jiří Tůma. 

 

Hodnocení trenéra Lukáše Kaňky 

H 10- Martin Policar - pro Martina bylo MČR velice cennou zkušeností, díky které si zahrál s lepšími 

šachisty než je zatím on sám. Poznal, že jen přes taktiku se partie nevyhrává a snad ho to postrčilo 

k dlouhodobějšímu trendu "pozičnějšího" hraní a nejen vytváření drobných pastiček, což byl pro 

Martina leckdy problém. 

 

Hodnocení trenérů FM Lukáše Karáska, Pavla Brože, Jana Ptáčka, Jana Čížka, FM Josef Kratochvíla. 

Úvodem bychom napsali, že společným a hlavním rysem téměř všech hráčů, jsou taktické 

nedostatky. 

D 10 - Lucie Šťávová - Lucka uhrála průměrný výsledek. Její silnější stránkou je hra v zahájení, kde 

se docela vyzná, i když soupeř zahraje něco jiného. Co Lucku brzdí, je kombinační postřeh. Pokud 

na tomto prvku zapracuje, myslím, že má na první desítku. 

D 10 - Tereza Pádivá - Terezka hrála své první MČR, takže zpočátku byla trochu nervózní, zda se 

může měřit se soupeřkami. Překvapivě dobře pracovala s časem a líbil se mi její aktivní přístup při 

přípravách na partie. Samozřejmě slabší stránkou jejích partií byla taktika. Je škoda promarněné šance 

v 5. kole. 
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D 10 - Kamila Havelková - Kamila jela na turnaj především získávat zkušenosti a zlepšovat svoje 

šachové dovednosti. Vzhledem k jejímu nízkému věku se v jejích partiích objevovalo, pro tuto 

kategorii typické, velké množství taktických chyb a přehlédnutí. Ale chybami se člověk učí a budeme 

se snažit v tréninkovém procesu do příštího turnaje na těchto chybách zapracovat a minimalizovat je. 

Kamila nakonec v turnaji uhrála 2 body a skončila na 26. místě. 

D 12 - Markéta Štávová - Markéta uhrála dobrý výsledek. Mrzelo nás zaváhání v 5. kole. Markéta 

má slušné taktické vidění. Velmi se mi líbila spolupráce na přípravách (sama přicházela se 

zajímavými návrhy). 

D 14 - Helena Šťávová - Helena zahrála slušný turnaj. Má cit pro nebezpečí. To se občas projevilo 

menší bojovností. Na první desítku chyběly závěry partií, kde prohrávala v koncovkách. 

D 14 - Kateřina Kostková – Katka získala 2,5 bodu a obsadila 24. místo, což odpovídá jejímu 

nasazení. Katka se šachy baví a má je ráda. Katka hrála dlouhé a těžké partie, které prohrávala 

zejména na taktiku. 

H 10 – Daniel Srba - Těžká zkouška a těžký turnaj. Dankovou silnou stránkou je psychická odolnost 

a schopnost si poradit v nezvyklých a složitých situacích. Bohužel na této úrovni se již taktika moc 

neodpouští. A právě v ní má Danek docela mezery. Škoda partie s Bouškou. Pokud Danek posílí své 

kombinační dovednosti, udělá velký výkonnostní skok. 

H 14 - Šimon Lang - Šimon již umí hrát šachy na solidní úrovni a tak jsem rád, že jako mladší 

v kategorii obstál se ctí. Má slušné taktické vidění a propočet. Mrzelo nás zaváhání v 6. kole, kde po 

zahájení měl téměř vyhranou pozici. Od lepšího výsledku Šimona dělí orientace v cizích pozicích 

(hlubší hodnocení pozice). 

H 14 - Filip Zedníček - Filip může být spokojený. Měl sloužit jako tzv. potrava pro děla. Filip se ale 

nedal. Slušně pokročil v taktice. Od výborného výsledku ho bohužel dělil větší počet chyb 

v koncovkách. Škoda partie s Káňákem (jediné taktické zaváhání v turnaji). 

 

Hodnocení kategorie Fide Open 

Ve Fide openu Kraj Vysočina reprezentovali Ondřej Dejmal a Jirka Klubal. Turnaj se vydařil Ondrovi 

Dejmalovi. Sehrál řadu kvalitních partií s výrazně silnějšími ratingovými šachisty. Ondra Dejmal 

uhrál 3,5 bodu a obsadil 12. místo. Taky Ondru musím pochválit za jeho nasazení a přístup nejen 

k turnajům ale i tréninkům. V turnaji se mu podařilo získat několik velmi pěkných skalpů hráčů 

atakujících hranici 2000 elo bodů. Turnaj naopak vůbec nevyšel Jirkovi Klubalovi, který určitě 

vzhledem ke svému nasazení pomýšlel více než na 3 body a konečné 25. místo. Jirkovi se dařilo 

rozehrávat slibné pozice, které ale ke své velké škodě a častým časovým tísním nedokázal dotáhnout 

do vítězného konce. Věřím, že v dalším turnaji Jirka zahraje daleko lépe. Je to určitě v jeho 

možnostech. 
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Hodnocení kategorie Národní open 

V Národním openu měl Kraj Vysočina několik želízek v ohni na konečné umístění. O umístění se na 

turnaj přijeli poprat Jan Čížek, Jan Čipl a Matěj Šedý. Nejlepšího umístění se ziskem 6 bodů dosáhl 

Jan Čížek, který v turnaji předváděl velmi hezké a bojovné partie. Klíčová partie celého turnaje 

nastala v 7. kole, kdy proběhlo velké šachové derby mezi Honzou Čížkem a Honzou Čiplem. 

Šťastnějším byl Honza Čížek, kterého tato výhra katapultovala na konečné 2. místo. To mu 

v konečném součtu přineslo velmi pěknou finanční cenu. Honza Čipl předváděl také krásné šachy, 

nakonec to stačilo i díky prohře v posledním kole na celkové 9. místo. Se ziskem 5 bodů ale může 

být Honza Čipl spokojen. 5 bodů, stejně jako Honza Čipl, nasbíral také Matěj Šedý, který se dokázal 

držet celou dobu turnaje na předních šachovnicích. Matěj nakonec obsadil 11. místo. 

 

Mikeš Šedý a Pavel Brož - jsou oba velmi mladí hráči a tak každý turnaj je cenná zkušenost. Líbí se 

mi na nich přístup a zápal pro hru. V budoucnu se dá na tomto stavět. Na jejich partiích už bylo vidět, 

že něco znají. Dokázali hrát i delší dobu a to je ten hlavní cíl v tomto turnaji. 

 

Ivoš Pejcha - Musím přiznat, že Ivoš mě příjemně překvapil. Uhrál 50% s ratingově silnějšími 

soupeři. Ivoše bohužel tradičně brzdí taktický postřeh, ale pozičně se mi jeho partie líbily. 

Filip Vondra - sehrál řadu kvalitních partií s pěknou hrou. Jeho práce s časem už také byla na rozumné 

úrovni. Bohužel se občas vyskytovala taktická přehlédnutí. 

Aleš Havelka - U Aleše se objevovalo taktické přehlížení, v některých partiích to bylo jedno tahové 

nastavení figury nebo si nechal dát pěšcem vidličky na dvě figurky. Pochvala za to, že pokud vyšla 

příprava, tak hrál to, co měl a dodržoval plán. Dokázal dotáhnout partii do vyhrané pozice, ač ne vždy 

se mu podařilo vyhrát. S časem to nějak zvládal, pouze v těžších pozicích by chtěl právě čas využít 

více na propočet. 

Matyáš Klaus - Matyáš uhrál výsledek, který odpovídá jeho nasazení. Partie rozehrál slušně, 

prohrával na přehlédnutí. 

Marek Pádivý - Marek hraje necelý rok a tak 2,5 bodu je solidní výsledek. Má sympatický zájem 

o další zlepšování. Chyby pramenily z nedostatku zkušeností. 

Adam Janata - Průměrný výsledek, škoda té 0-0-0 v půlce turnaje. Je znát, že má slušné praktické 

zkušenosti, brzdí ho taktika. 

Ondřej Harvalík - Očekávaný výsledek, slušné taktické vidění. Ondra se musí rozhodnout, jak vážně 

se chce šachům věnovat. 

Markéta Belatková - 2,5 bodu je slušný výsledek, šachy má jako koníček. 

Posledními zástupci našeho kraje byl Jan Vyhnálek a Matěj Ecler. Honza Vyhnálek ukázal v turnaji 

velmi hezké poziční šachy a obsadil po velkém boji krásné 3. místo s 5,5 body. Honzovi k tomuto 
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výsledku gratuluji. Matějovi Eclerovi se turnaj příliš nevydařil hlavně v závěru, ve svých partiích 

dělal velké množství taktických chyb, což nakonec stačilo na zisk 2,5 bodu a konečné 58. místo. 

Na závěr bych ráda poděkovala všem rodičům za vytvoření výborné atmosféry po celý týden pobytu. 

Děti chodily na výlety a procházky po okolní přírodě, byly i na bowlingu. 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. 

Hodnocení trenéra GM Petr Velička, trenér II. třídy  

Na MČR mládeže jsem připravoval své 3 svěřence – Rudolfa Richtera, Jakuba Zezulu a Matěje 

Zezulu. Přípravy a stručná partiová analýza probíhaly po Skypu, podrobnější rozbor sehraných partií 

byl proveden na individuálních trénincích po MČR.  

Rudolf Richter, ELO 1555, kat. H14, 3 body ze 7, 17. místo  

Ruda do Koutů odjížděl jako jeden z outsiderů (byl nasazen jako č. 20 z 24 účastníků a tak už samotný 

postup byl pro něj úspěchem), s cílem neudělat ostudu, sehrát dobré partie a skončit pokud možno 

výše, než byl nasazen. Poslední cíl byl nakonec splněn, ale cesta k němu byla trnitá. Ruda začal turnaj 

s velkým respektem k papírově silnějším soupeřům, kupil jednu chybu za druhou a přesto, že soupeři 

mu neustále dávali šance, Ruda první tři partie prohrál. Poté, když zjistil, že už nemá co ztratit, z něj 

spadla nervozita a sehrál dvě velmi slušné partie. Ještě remíza v 6. kole snese přísnější kritéria. 7. 

kolo se už hrálo v coronavirové atmosféře, nevědělo se, bude s turnajem dále, a jak dlouho se ještě 

bude hrát. Tato atmosféra měla určitě vliv na průběh 7. partie, která po oboustranně velmi slabém 

průběhu skončila (asi zaslouženě) remízou. Výsledek Rudy 3 ze 7 bych před turnajem určitě bral, po 

rozboru partií jsem ale nabyl dojmu, že výsledek mohl být ještě lepší, stačilo udělat o nějakou tu 

chybičku méně. Celkově bych řekl, že výsledek Rudy byl lepší, než jeho hra.  

Jakub Zezula, 1465, Národní open, 4 body ze 7, 22. místo  

Kuba začal turnaj dobře, první partii vyhrál celkem s přehledem, druhou trochu se štěstím (pokud lze 

takto nazvat fakt, že soupeř nezná pravidlo obrany 6. řady ve věžových koncovkách). Ve třetím kole 

narazil na nejvýše nasazenou hráčku turnaje – Radku Slepánkovou (ELO 1953). Zkušená soupeřka 

se ukázala být nad Kubovy síly. Tato porážka, jakoby na Kubu dolehla a v dalších partiích už 

nedokázal navázat na výkony z úvodu turnaje. Střídal lepší okamžiky s těmi horšími a i výsledkově 

to bylo tak trochu na houpačce. Kuba bude muset zapracovat na psychice a potřebuje také odehrát 

mnohem více takovýchto turnajů. Zkušenosti mu zkrátka zatím chybí.  

Matěj Zezula, ELO 1062, Národní open, 3 body ze 7, 48. místo  

Turnaj byl pro Matěje velká škola, i on se zatím spíše seznamuje s tím, co to znamená hrát turnaj 

vážným tempem. Jinak určitě nezklamal - koho měl porazit, toho porazil a navíc přidal cenný skalp 

soupeře z Beskydské šachový školy, který má sehráno x-násobně více vážných partií, než Matěj. 
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Stejně jako jeho starší bratr potřebuje hrát hlavně vážné partie na minimálně republikové úrovni 

(MČR, Talent Cup, Pobeskydí, Openy s dospělými apod.) 

  

Hodnocení trenéra IM Davida Kaňovského: 

Lukáš Kaňka na MČR statečně bojoval a v některých partiích předvedl, že má slušný potenciál stát 

se silným hráčem. Negativně se však projevila přílišná přemotivovanost ukázat, co v něm je. To často 

vedlo ke špatným rozhodnutím a špatným tahům. Určitě musí v první řadě zapracovat na taktice 

a repertoáru hodnocení. Pokud bych měl použít školní hodnocení, viděl bych to na 3. To znamená 

dobrý výkon, ale se značnými rezervami. 

 

Hodnocení trenéra Jiřího Wiederlechnera: 

Stejskal Jakub, kategorie U10. 1 bod, umístění – 24. místo. Jakuba zdobí nadstandardní taktické 

vidění, ovšem problém, s kterým jsme se u něj potýkali už na MMaS (kde to ovšem stačilo), se zde 

ukázal v plné nahotě – totiž nedostatek trpělivosti a z toho pramenící přílišný spěch a tedy malá 

spotřeba času. To vedlo k tomu, že se ve svých partiích nedostatečně zabýval možnostmi soupeře 

a většinu partií, které ztratil, prohrál na přehlédnutí jednoduchých obratů. Postupně se nám sice dařilo 

jeho čas strávený u jednotlivých partií prodloužit, nicméně patřičný efekt to nepřineslo a jeho partie 

měli i potom podobný průběh. 

 Přes to všechno jsme ale přesvědčeni, že Jakub je velmi talentovaný hráč a i když zde příliš bodů 

nezískal, přineslo mu to alespoň nové zkušenosti a bude už vědět, co může od partií hraných tímto 

tempem očekávat. Dosud hrál totiž převážně jen rapid turnaje. 

Rybáčková Lucie, kategorie U12. 5 bodu, umístění – 4. místo a krásný výsledek. 

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. Už v hodnocení po MMaS jsem psal, že ještě musí zapracovat 

na koncovkách a to i přes to, že tento její nedostatek postupně odstraňujeme, platí i nadále. Všechny 

tři partiie které nevyhrála (jedna prohra a dvě remízy), totiž pokazila až v koncovkách, které mohla 

všechny vyhrát. 

Nicméně od MMaS je patrné její další velké zlepšení. Lucka je velmi ambiciózní, dokáže samostatně 

pracovat a na jejím postupném zlepšování začíná mít velký podíl i její spolupráce s osobním trenérem 

Davidem Brychtou. 

 

Hodnocení trenéra Jiřího Tůmy 

Tomáš Vokoun startoval na Mistrovství České republiky v Koutech na Desnou konaném od 7. do 12. 

března 2020 v kategorii FIDE open. Tomáš byl nasazen jako startovní číslo 27 z 31 účastníků. 

V  růběhu turnaje, který byl kvůli zdravotnickým opatřením nařízených vládou ČR ukončen po 7 
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kolech, sehrál Tomáš všechny partie proti elově silnějším soupeřům. Slabší ani vyrovnané soupeře 

mu los po celý turnaj nepřinesl, neboť ve třetím kole (vzhledem k lichému počtu hráčů v turnaji) 

získal kontumační bod a ten mu nadále zajišťoval protihráče převážně z první poloviny startovního 

pole. Tomášův bodový výsledek nebyl dobrý, ze šesti partií získal půl bodu. Ve dvou partiích byl 

velmi blízko výhře a ve dvou měl remízu nadosah ruky. V těchto a stejně tak i v ostatních partiích si 

svoji daň vybrala taktická zranitelnost ať už ve formě prováděného útoku nebo při vlastní obraně. Pro 

další boje za šachovnicí je nezbytné na této slabině zapracovat formou samostudia. Odvahu a nápady 

má Tomáš stále na velmi dobré úrovni. 

Bohužel, hned začátkem roku toto MČR mládeže, které již několikátým rokem pořádá Ing. Zdeněk 

Fiala z  ŠK Světlá nad Sázavou z kraje Vysočina se musel podvolit nastupující koronavirové pandemii 

a restrikce a coronavirová opatření tento rozehraný turnaj po 7. kole musel byt ukončen.  Tento 

zkrácení mělo negativní vliv na možnost zejména pro naše dvě hráčky Lucii Rybáčkovou a Markétu 

Šťávovou se v závěrečných bojích poprat o stupně vítězů.  Tato dvě děvčata to zasáhlo asi nejvíce, 

ale i ostatním hráčům bylo upřeno svá umístění na tomto  MČR vylepšit. Závěrečná kola vždy dost 

zásadně promlouvají do úspěchu či neúspěchu každého turnaje. A opravdu do dnes nikdo nepochopil, 

proč jsme museli turnaj ukončit a hotel opustit když jsme byli již skoro celý týden v jednom kolektivu 

v hotelu. 

 

 

V první polovině roku pak obvykle probíhají všechna krajská kola mládeže v jednotlivcích, tak 

i v družstvech. Ta byla po většinu po odkladech zrušena a uskutečnily se jen dva Krajské přebory. 

 

Krajský přebor družstev mládeže 

Ve dnech 27. – 28. 6. 2020 uspořádal Gambit Jihlava spolu s DDM Jihlava, za podpory KŠSV 

v prostorách DDM Jihlava Krajský přebor družstev mládeže, kterého se zúčastnilo pět družstev. 

Hrálo se ve dvou hracích sálech, k dispozici byla i kuchyňka s přilehlou zasedací místností, kde bylo 

možné si vypít kávu nebo čaj. Během polední přestávky bylo možné si dojít na oběd do některého ze 

samoobslužných občerstvení v CITY PARKU, vzdáleného pouhých 150 metrů. 

 Základní skupina přeboru hraná tempem 2 x 30 minut + 10 s na tah, systémem každý s každým, se 
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uskutečnila v sobotu. 1. místo obsadil tým Gambitu Jihlava v sestavě 1. Martin Žaža, 2. David Kučera, 

3. Lucie Rybáčková, 4. Jáchym Spilka, 5. Ivoš Pejcha, 6. Vít Kovařík. Gambit Jihlava zde ztratil 

pouze nerozhodným výsledkem s  družstvem TJ Žďár nad Sázavou, které hrálo v sestavě: 1. Tomáš 

Vokoun, 2. Petr Sklář, 3. Adam Zelenka, 4. Filip Šorf, 5. Josef Zástěra, 6. Jaroslav Špaček a skončilo 

na 2. místě. 3. místo obsadil Spartak Pelhřimov v sestavě 1. Jan Vyhnálek, 2. Matěj Ecler, 3. Michal 

Edr, 4. David Horák, 5. Lukáš Horák, 6. Matouš Bouška. 4. místo získal ŠK Jiskra Havlíčkův Brod 

a na 5. místě skončil ŠO Křižánky. 

Do nedělního finále postoupily dva nejlepší týmy ze základní skupiny a sehrály spolu tempem 2 x 90 

minut + 30 s na tah dva vzájemné zápasy. V obou zápasech byl úspěšnější Gambit Jihlava, když 

v prvním zápase s převahou zvítězil poměrem 5,5 : 0,5 a v druhém zápase 4,5 : 1,5.  

Družstvo Gambitu Jihlava se tak stalo krajským přeborníkem KŠSV na rok 2019/2020 a vybojovalo 

si tím postup do 1. ligy mládeže 2020/2021. 

   

Krajský přebor mládeže v praktickém šachu 

Po několika změnách kvůli  covid-19  se nakonec podařilo ve dnech 12. – 13. září 2020 uspořádat 

Krajský přebor mládeže v praktickém šachu Krajského šachového svazu Vysočina. Bohužel i tento 

termín se sešel s aktuálním nárůstem pozitivně testovaných na covid-19 a to mělo negativní vliv na 

účast několika velmi dobrých a zkušených hráčů.  Jejich rozhodnutí pro odhlášení z turnaje má 

samozřejmě plné pochopení, protože zdraví je vždy na prvním místě. I přes všechna ta negativně 

narůstající čísla a zvyšující se hygienická opatření se na turnaj do DDM Radost v Náměšti nad 

Oslavou sjelo 32 hráčů a hráček z KŠSV.  Původně plánované rozdělení turnajů na dva pro mladší 

v kategoriích HD 10 a HD 12 a turnaje starších HD14 a HD16 se po konzultaci kvůli zejména 

nízkému počtu jen 13 hráčů v turnaji starších rozhodlo sloučit v turnaj jeden.  Toto rozhodnutí 

považuji jako za dané situace velmi dobré.  Tempo hry bylo 2x 40 min. +30 s/tah. Ačkoli by se dalo 

čekat, že i ti mladší hráči budou mít s těmi nejlepšími ze starších malé šance. Ukázalo se, že mnozí 

hráči se po dobu prázdnin a koronavirové odstávky šachům věnovali a byli velmi zdatnými 

konkurenty i pro ty nejzkušenější.  Vyhlašování pořadí bylo dle schválení KM KŠSV v jednotlivých 

kategoriích podle věku a pohlaví kam hráč nebo hráčka patří.  Žádný z účastníků nevyužil práva na 

to hrát kategorii starších nebo dívky kategorii chlapců.  Dále se mělo vyhlašovat celkové pořadí 

v každém ze dvou turnajů.  I přesto, že byly turnaje sloučeny   vyhlášení bylo podle celkového pořadí 

dle původně plánovaného rozdělení pro turnaj mladších U10 a U12 a turnaje starších U14 a U16. 

Po celou dobu turnaje byli připraveni trenéři Ing. Petr Mičulka a GM Ing. Petr Velička dělat s hráči 

rozbory sehraných partií. Hráči této příležitosti využívali na maximum a trenérům nedali odpočinout. 

Partie byly různé. Od těch začátečnických přes ty nepříliš povedené až na které se bylo již radost 

dívat. Bylo velice vidět, kteří hráči hrají pravidelně partie vážným tempem, jak již umí využívat čas 
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a přídavek na maximum. V turnaji bylo i několik začínajících hráčů ve vážném tempu, ale i oni 

zaslouží pochvalu za to, že ve většině případů a postupně po apelech trenérů při rozborech svoji hru 

zpomalovali a vylepšovali.  Na rozhodcovském postu jsme dali možnost získávat praxi mladému 

trenérovi a zkušenému šachovému hráči  Bc. Davidu Mičulkovi. 

Pořadí v turnaji starších: 

1.  Rudolf Richter z TJ Náměšť nad Oslavou a 1. místo v celkovém pořadí turnaje 

2.  Jakub Zezula z TJ Náměšť nad Oslavou a 2. místo v celkovém pořadí turnaje 

3. Tomáš Dejmek z ŠK Světlá nad Sázavou a 4. místo v celkovém pořadí turnaje 

Pořadí v turnaji mladších: 

1.  Daniel Srba z ŠK Světlá nad Sázavou a parádní 3. místo v celkovém pořadí turnaje 

2. Martin Policar z TJ Spartak Pelhřimov a celkové 6. místo v turnaji 

3. Lucie Rybáčková z Gambitu Jihlava a celkové 8. místo v turnaji 

Pořadí podle kategorií: 

Kategorie H16:  

1. Rudof Richter z TJ Náměšť n. Osl. 

2. Filip Zedníček z Gambitu Jihlava 

3. Matěj Šedý z ŠK Světlá nad Sázavou 

Kategorie H14: 

1. Jakub Zezula z TJ Náměšť n. Osl. 

2. Tomáš Dejmek z ŠK Světlá nad Sázavou 

3. David Žaža z TJ Náměšť n. Osl. 

Kategorie H12: 

1. Daniel Srba z ŠK Světlá nad Sázavou 

2. Vít Kovařík z Gambitu Jihlava 

3. Jakub Stejskal z Gambitu Jihlava 

Kategorie H10: 

1. Martin Policar z TJ Spartak Pelhřimov 

2. Pavel Brož z ŠK Světlá nad Sázavou 

3. Alex Brsoyan z Gambitu Jihlava 

Kategorie D12: 

1. Lucie Rybáčková z Gambitu Jihlava 

Kategorie D10: 

1. Kamilka Havelková z Gambitu Jihlava 
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První Liga mládeže 2019/2020 – 2020/2021 

V letošním roce se také dohrávala první liga mládeže ročník 2019/2020. V soutěži kraj Vysočina měl 

dvě zastoupení. Oddíl ŠK Světlá nad Sázavou, který hraje tuto soutěž již několik roků a po dlouhé 

odmlce se do 1. ligy navrátivši družstvo z TJ Náměšť nad Oslavou. Družstvo ŠK Světlá nad Sázavou 

bylo družstvo, které mělo hrát minimálně o střední pozice v celkovém pořadí. Bohužel družstev 

mládeže jsou omezená věkem a tak přibývající věk tu vždy promlouvá celkem výrazně do složení 

družstev. I přes solidní sestavu a nemalé zkušenosti se však v tomto ročníku příliš nedařilo a oddíl 

Světlé nad Sázavou se ocitl v nemilosrdné sestupové pasti. Která je opravdu velmi široká. Nicméně 

situace se po skončení ročníku vyvinula tak, že se podařilo ŠK Světlé nad Sázavou v 1. lize mládeže 

udržet a hrát i ročník 2020/2021.  Družstvo TJ Náměšť nad Oslavou se po dlouhých letech  do1 ligy 

mládeže vrátilo a pro mnoho hráčů to byl ostrý vstup do světa Vážného šachu. Jediným cílem družstva 

bylo udržet tuto soutěž a také si ji zahrát v ročníku 2020/2021. Po velmi nebojácných výsledcích, ale 

také některých ne povedených zápasech se to Náměšti podařilo a společně s ŠK Světlá nad Sázavou 

se v druhé polovině roku 2020 pustili do nového ročníku. TJ Náměšť sice přišla o svoji stěžejní hráčku 

z první desky, která už bohužel nesplňovala věkový limit, ale s notnou dávkou zkušeností se pustili 

do bojů o střední příčky v celkovém pořadí. ŠK Světlá nad Sázavou předvedla skvělé manažerské 

vedení a podařilo se jim postavit družstvo, která má ambice medailové. A Již v prvním čtyřkole 

odehraném v 10. - 11. října 2020 své ambice ukázali. Pro ročník 2020/2021 se k těmto dvěma 

družstvům přidalo postupující družstvo z KP Gambit Jihlava. Do nelehké soutěže vstoupili 

sebevědomě a jen odehrané partie ukáží jak se se soupeři v 1. lize popasují. Účast třech družstev 

z kraje Vysočina v 1. lize mládeže velmi pozitivním výsledkem. 

 

Mistrovství Evropské unie 

Za podpory ŠCTM v KV se účastnilo i několik hráčů Mistrovství Evropské unie. 

8. Mistrovství EU mládeže 2020 se konalo v Hotelu Dlouhé stráně nad Desnou ve dnech 14. – 22. 

8.2020 pro kategorie do 8, 10, 12 a 14 let. Hrálo se 9 kol tempem 2 x 90 min. + 30s/tah. Odehrané 

partie byly rozebírány a hodnoceny reprezentačními trenéry EU.  

Tohoto mistrovství se zúčastnilo celkem 103 mladých šachových nadějí z 9 zemí EU (Bulharsko, ČR, 

Finsko, Německo, Švýcarsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko), kteří bojovali o titul mitra 

Evropské unie. Šachový svaz ČR reprezentovalo 46 hráčů a hráček. Z důvodu zrušení MS a ME 

podpořil ŠSČR účast nejlepších hráčů a hráček na MEU mládeže 2020.  

Z KŠSV byli nominováni  3 hráči. V kategorii do 8 let Martin Policar – TJ Spartak Pelhřimov, do 10 

let Daniel Srba  a do 14 let Šimon Lang oba ze ŠK Světlá nad Sázavou. 

MEU U8 – 24 hráčů (z ČR 8) – v této kategorii dosáhl krásného výsledku  Martin Policar, který 

startoval z 3. místa a se ziskem 6 bodů mu o 1,5 pomocného bodu  uniklo 3. místo a obsadil  tím 4. 
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místo – bramborovou medaili. Zároveň byl druhým nejúspěšnějším hráčem  ČR v této kategorii. 

MEU U10 – 29 hráčů (z ČR 14) – v této kategorii se dařilo Danielu Srbovi, startoval z 23. místo a se 

ziskem 5 bodů obsadil 9. místo, takže rovněž první desítka a zároveň 7. místo z reprezentantů ČR 

v této kategorii. 

MEU U14 – 25 hráčů (z ČR 11)- Šimonu Langovi unikla těsně první desítka a bylo to 11. místo  také 

s 5 body,  posunul ze z 16. místa, předvedl hezký výkon a je pátým nejlepším hráčem ČR v této 

kategorii. V kategorii chlapců byl vyhodnocen na 10. místě. 

 

Mistrovství Moravy a Slezska 

Mistrovství Moravy a Slezska je jednou z akcí, kterou ŠCTM v KV podporuje. Každým rokem 

přispívá na přípravu talentové mládeže z KV. Podporuje účast trenérského zajištění při turnaji. 

Trenérské zajištění dnes hraje naprosto nezbytnou součást šachového turnaje každého hráče. KCTM  

i v roce 2020 připravili projekty na podporu pro MMaS.   Turnaj se pravidelné koná v říjnu v hotelu 

Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. V letošním roce se přihlásilo 44 hráčů a hráček kraje Vysočina. 

Bohužel termín v říjnu byl odložen. ŠSČR ve spolupráci s pořadatelem našli náhradní termín na 17. 

- 22. prosince 2020. Protože z důvody covidových opatření hráčům chyběla herní praxe.  Podpořilo 

CTM šachovou přípravu před turnajem. I když se pořadatelé velice snažili, bohužel i druhý termín 

byl odložen na leden 2021.  Situace se však nezlepšila a MMaS ročník 2020 byl úplně zrušen. 

Šachové tábory 

V rámci letní šachové přípravy KCTM v KV rozhodlo podpořit hráče listiny talentů při účasti na 

šachových táborech. Vzhledem k složité situaci byl zájem mnohem slabší a tak se účastnili jen 4 hráči 

z LT. 
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Tabulka účasti na jednotlivých akcích ŠCTM v KV: 

  Jméno   S1 S2 
S3-

S4 
S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 MČR MEU MMaS ŠT 

1 Richter Rudolf LTA       1     1 1     1   1   

2 Kostková Kateřina LTA                     1   1   

3 Šťávová Helena LTA     1 1   1 1 1     1   1   

4 Nesporá Taťána LTA       1 1               1   

5 Lang Šimon LTA       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

6 Šťávová Markéta LTA   1 1 1 1 1 1 1     1   1   

7 Rybáčková Lucie LTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   

8 Pádivá Tereza LTA                     1   1   

9 Šťávová Lucie LTA   1 1 1   1 1 1     1   1   

10 Policar Martin LTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

11 Šedý Matěj LTB       1 1           1   1   

12 Kučera David  LTB   1 1 1                 1 1 

13 Vokoun Tomáš  LTB                     1   1   

14 Zedníček Filip LTB 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1 

15 Zezula Jakub LTB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   

16 Janata Adam LTB                     1       

17 Zezula Matěj LTB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   

18 Vondra Filip LTB 1 1 1               1   1   

19 Čech Zbyněk LTB                             

20 Srba Daniel LTB       1 1 1 1 1     1 1 1   

21 Stejskal Jakub LTB 1 1     1   1 1 1 1 1   1 1 

22 Dejmek Tomáš LTC       1 1 1 1 1 1 1     1   

23 Žaza David LTC 1 1   1 1 1 1 1 1 1     1   

24 Koumar Tomáš LTC   1   1 1 1 1 1 1 1       1 

25 Kovařík Vít  LTC           1 1     1         

26 Havelková Kamila LTC 1 1   1 1 1 1   1 1 1   1   

27 Brsoyan Alex LTC                             

28 Brož Pavel LTC       1 1 1 1   1 1 1   1   

29 Kříž Vojtěch  LTJ                             

30 Zelený Tomáš LTJ                         1   

31 Čížek Jan LTJ                     1   1   

32 Krč Michal LTJ                         1   

33 Čipl Jan LTJ                     1   1   

34 Dejmal Ondřej LTJ                     1   1   

35 Klubal Jiří  LTJ                     1       

36 Kubíče Jakub LTJ                             

37 Richterová Julie LTJ                         1   
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38 Kaňka Lukáš LTJ 1 1 1 1 1 1 1 1     1       

39 Simajchl Adam LTJ   1                         

40 Hrádek Matyáš LTJ         1   1     1         

41 Vyhnálek Jan LTJ   1                 1       

42 Žaza Martin LTJ 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1   

43 Rybáček Martin Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1   

44 Havelka Aleš Z 1 1   1 1 1 1   1 1 1       

45 Horák David Z 1 1 1                       

46 Matejka Jakub Z 1               1           

47 Matejka Samuel Z 1               1           

48 Klap Jáchym Z 1                           

49 Háva Stěpán Z 1                           

50 Bouška Matouš Z 1   1                       

51 Malý Ondra Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1           

52 Bělehrad Vít Z 1 1 1                       

53 Ecler Matěj Z 1 1 1 1 1 1 1 1     1       

54 Pejcha Ivo Z   1                 1   1   

55 Kutil Adam Z   1   1           1         

56 Holcman Matěj Z   1   1 1 1 1 1   1     1   

57 Simandl Štěpán Z   1                         

58 Pelán Stanislav Z   1       1 1 1   1     1   

59 Šorf Filip Z   1                         

60 Brychta Adam Z   1 1 1 1 1 1 1 1 1     1   

61 Brychta David Z   1 1 1 1 1 1 1 1 1     1   

62 Pavliš Matěj Z     1 1 1 1 1 1 1 1         

63 Spilka Jáchym Z     1 1 1 1   1             

64 Vrzáková Adéla Z     1                       

65 Spilka Kryštof Z     1 1 1 1   1             

66 Wasserbauer Kvido Z     1     1 1 1 1           

67 Kovář Filip Z     1                       

68 Kozderka Filip Z     1                       

69 Kozderka jan Z     1                       

70 Horák Lukáš Z     1                       

71 Kocman Patrik Z     1                       

72 Beránek Matěj Z       1 1     1 1 1         

73 Šedý Mikeš Z       1 1           1   1   

74 Vojtěch Ladislav ml. Z         1 1 1 1 1 1         

75 Vojtěch Metoděj Z         1 1 1 1 1 1         

76 Novotný Adam Z           1 1           1   

77 Čermák Toník Z               1 1 1         

78 Havel Vojtěch Z               1 1 1         

79 Harvalík Ondřej Z                     1   1   

80 Belatková Markéta Z                     1   1   

81 Pádivý Marek Z                     1   1   

82 Klaus Matyáš Z                     1       



43 
 

83 Hovhannisyan David Z                         1   

84 Zvolánek Tomáš Z                         1   

85 Koten David Z                         1   

  Celkem   22 31 29 33 33 33 34 33 27 28 35 3 44 4 

Vysvětlivky: 

LTA – hráč listiny talentů zařazen do skupiny A dle kritérií. 

LTB – hráč listiny talentů zařazen do skupiny B dle kritérií. 

LTC – hráč listiny talentů zařazen do skupiny C dle kritérií. 

LTJ – hráč listiny talentů kategorie Junior 

Z – ostatní zájemce o akci 

S1 – S11 – soustředění ŠCTM V KV 

MČR - Mistrovství České republiky mládeže do 16 let. 

MEU - Mistrovství Evropské Unie 

MMaS – Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let (z důvodu zrušení uveden seznam přihlá-

šených) 

ŠT – šachový tábor 

Zpracoval Jan Zezula dne 20. 1. 2021 v Náměšti nad Oslavou 

 

7. Zpráva koordinátorek projektu Šachy do škol na Konferenci 

KŠSV 2020 

 

Projekt Šachy do škol v Kraji Vysočina zajišťuje Eva Kořínková a Drahomíra Kaňková. 

Koordinátorky si navzájem rozdělily úkoly a spolupráce probíhá výborně. 

Stejně jako v předchozích letech v sezoně 2019/2020 proběhl v rámci projektu Přebor škol. Okresních 

kol se zúčastnilo v okrese Pelhřimov 14 družstev, okrese Třebíč 10 družstev (o 6 méně než loni), 

okrese Jihlava 11 družstev (o 2 méně než loni) a okrese Žďár nad Sázavou 12 družstev. Samostatnou 

kapitolou je okresní kolo v okrese Havlíčkův Brod. Přestože je to každoročně turnaj, kde je 

zastoupeno nejvíce škol, nikdo se k pořadatelství nepřihlásil. Okresní kolo se tak díky nezištné 

pomoci Josefa Fišara ml. konalo netradičně ve Žďáře nad Sázavou. Problémy s uspořádáním 

okresního kola se projevily na účasti, přihlásilo se 10 škol, což je o 13 méně než loni. Celkem se 

zúčastnilo okresních kol 57 družstev, proti minulé sezoně byla účast o 21 školních týmů nižší. 

V podstatě jsme se vrátili na předloňskou úroveň. Do krajského kola postoupila tato družstva: 

I. kategorie: ZŠ Pelhřimov, Na Pražské, ZŠ Senožaty, ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč, ZŠ a MŠ Valeč, 

ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč, ZŠ Kollárova Jihlava, ZŠ Otokara Březiny Jihlava, 3. ZŠ Žďár nad Sázavou, 

ZŠ Křižánky, ZŠ Lipnice nad Sázavou a ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod. 

II. kategorie: Gym. a obchodní akadem. Pelhřimov, ZŠ Kamenice nad Lipou, ZŠ Náměšť n. O. 
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Komenského, ZŠ Havlíčkova M. Budějovice, Gymnázium AD Fontes Jihlava, Gymnázium Jihlava, 

4. ZŠ Žďár n. S., Švermova, Biskupské gymnázium Žďár n. S., Gymnázium Chotěboř a ZŠ 

Smetanova Chotěboř. 

III. kategorie: Gymnázium a OA Pelhřimov, Gymnázia dr.A.Hrdličky Humpolec, SPŠ Třebíč, SŠ 

průmyslová, technická a automobilní Jihlava A, SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava B, 

VOŠ, Gymnázium Žďár nad Sázavou, SPŠ Žďár nad Sázavou, Gymnázium Chotěboř a Gymnázium 

Havlíčkův Brod. 

Krajské kolo proběhlo ve dnech 3. – 5. 3. 2020 ve Žďáře nad Sázavou. Ve třech kategoriích se 

zúčastnilo tří samostatných turnajů celkem 29 družstev.  Družstva byla čtyřčlenná s možností dvou 

náhradníků. Celkem tedy šachová klání absolvovalo 125 hráčů plus cca 25 členů doprovodů.   Hrálo 

se systémem každý s každým v dané kategorii, tempem 2 x 15 min na partii bez přídavku času. Do 

MČR školních týmů postoupila v 1. kategorii ZŠ Kollárova Jihlava a ZŠ Na Pražské Pelhřimov, ve 

II. kategorii Gymnázium AD Fontés Jihlava a Gymnázium Chotěboř, ve III. kategorii SŠPTA Jihlava 

a Gymnázium Havlíčkův Brod. Republikové kolo se však nekonalo. 

 

V souvislosti s aktivitami v rámci projektu Šachy do škol byl každoročně problém s financováním 

okresních kol přeborů škol, proto jsme všem pořadatelům okresních kol přispěli částkou 500 Kč 

z rozpočtu KŠSV. 

Pro letošní sezonu 2020/2021 byly vydány Obecné propozice přeboru škol v Kraji Vysočina 

a domluveni pořadatelé okresních i krajského kola. Vzhledem k epidemiologické situaci a doporučení 

MŠMT postupové soutěže v letošním školním roce nepořádat, VV KŠSV na svém jednání v lednu 

2021 Přebor škol v našem kraji zrušil. 
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Dne 3. 10. 2020 proběhla v Náměšti nad Oslavou Kurz šachu pro pedagogické pracovníky, školení 

trenérů IV. třídy a seminář trenérů IV. a III. třídy. Absolvovalo ho 6 účastníků, zkoušky úspěšně složili 

4 noví trenéři IV. třídy, z toho 2 z našeho kraje (Hana Blažková a Ladislav Vojtěch). V duchu zavedené 

tradice byla novým trenérům zakoupena Metodická příručka pro výuku šachu. Kamil Svoboda si 

svoji trenérskou třídu obnovil. Všichni zúčastnění obdrželi osvědčení o absolvování Kurzu šachu pro 

pedagogické pracovníky. Za uspořádání školení jsme obdrželi od ŠSCR dotaci 3000 Kč, použili jsme 

ji na úhradu nákladů za školení. 

Vysoký úbytek zapojených škol jsme zaznamenali v projektu Šachy do škol. Zatímco do projektu 

bylo do června 2020 v Kraji Vysočina zapojeno v 10 škol, v září se přihlásily pouze tři: 

ZŠ Ledeč nad Sázavou, MŠ Ledeč nad Sázavou a ZŠ a PŠ U Trojice Havlíčkův Brod. Je to dáno 

omezeními v souvislosti s epidemiologickou situací – školy přešly z velké části na distanční výuku, 

byla zakázána nebo omezena činnost kroužků.  

 

Závěrem bychom chtěly poděkovat všem, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží na školách 

a školských zařízeních nebo pomáhají s pořádáním turnajů škol. Většinou tato činnost probíhá 

dobrovolnicky, což je v dnešní době obzvlášť cenné.   

 

Zpracovala Eva Kořínková ve Světlé nad Sázavou dne 20. 1. 2020 

 

 

8. Zpráva STK KŠSV pro konferenci KŠSV 2021 

 

Soutěže družstev 

V sezóně 2019/2020 hrál Šk Gordic Jihlava 1.ligu východ a umístil se na výborném 5.místě. 

V 2. lize D se TJ Žďár nad Sázavou umístil na 9. místě. 

Krajský přebor i krajskou soutěž hrálo 10 družstev. 

Regionální soutěž hrálo 14 družstev, rozděleno do dvou skupin po 8 a 6. 

V regionálních soutěžích nebylo odehráno poslední kolo z důvodu epidemiologické situace. 

 

Krajský přebor Vysočina 

1. Gambit Jihlava A 

2. TJ Náměšť nad Oslavou A 

3. ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod A 
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Krajská soutěž Vysočina 

1. ŠK Světlá nad Sázavou B 

2. TJ Spartak Velká Bíteš 

3. ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod B 

 

Regionální soutěž Vysočina západ 

1. ŠK Světlá nad Sázavou C 

2. ŠK Světlá nad Sázavou D 

3. Humpolec C 

 

Regionální soutěž Vysočina východ 

1. TJ Náměšť nad Oslavou B 

2. Sokol Jámy 

3. ŠO TJ Sokol Oudoleň 

 

Sezóna 2020/2021 bohužel nezačala z důvodu špatné epidemiologické situace, zda se soutěže budou 

moci dohrát na jaře 2021 a bude zájem dohrát, rozhodne se na konferenci. 

V STK probíhala diskuze o podobě  Krajském přeboru, přihlášeno pouze 8 týmů.  

Nakonec se nechalo jednokolově každý s každým, nabízí se otázka k dalším sezónám, když se přihlásí 

jen 8 družstev, zda nepřidat nástavbovou část. 

 

Krajští přeborníci 2020 

Krajský přebor jednotlivců – FIDE OPEN Vysočina Ždár nad Sázavou 25. – 28. září 2020 

Pořadatel: ŠK TJ Žďár nad Sázavou 

Muži 

1. Pavel Brož  ŠK Světlá nad Sázavou 

2. Vlastimil Siebenbürger TJ Žďár nad Sázavou 

3. Pavel Večeřa  TJ Žďár nad Sázavou 

4. Ivo Svoboda  TJ Žďár nad Sázavou 

5. Tomáš Vokoun  TJ Žďár nad Sázavou 

 Ženy 

1. Eva Kořínková  TJ Žďár nad Sázavou 

2. Taťána Nesporá  ŠK Světlá nad Sázavou 

3. Lucie Rybáčková  Gambit Jihlava 
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 Senioři 

1. Vlastimil Siebenbürger TJ Žďár nad Sázavou  

2. Stanislav Kodys  TJ Žďár nad Sázavou 

3. Vladislav Obůrka  TJ Žďár nad Sázavou 

 

H20 

1. Tomáš Vokoun  TJ Žďár nad Sázavou 

2. Filip Zedníček  Gambit Jhlava 

3. Tomáš Dejmek  ŠK Světlá nad Sázavou 

H18 

1. Tomáš Vokoun  TJ Žďár nad Sázavou 

2. Filip Zedníček  Gambit Jhlava 

3. Tomáš Dejmek  ŠK Světlá nad Sázavou 

 

D20 

1. Taťána Nesporá  ŠK Světlá nad Sázavou 

2. Lucie Rybáčková  Gambit Jihlava 

 

D18 

1. Taťána Nesporá  ŠK Světlá nad Sázavou 

2. Lucie Rybáčková  Gambit Jihlava 

 

Krajský přebor v bleskové hře - 38. ročník vánočního turnaje – proběhl dne 26. 12. 2019 v hotelu 

Hajčman ve Žďáru nad Sázavou 

Pořadatel: ŠK TJ Žďár nad Sázavou 

 

Muži 

1. Lukáš Karásek  ŠK Gordic Jihlava 

2. Lubomír Bukáček  Gambit Jihlava 

3. Roman Vincze TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

Ženy, D20 a D18 

1. Volaninová Šárka  ŠK Světlá nad Sázavou 

 

Senioři 

1.Vladislav Obůrka TJ Žďár nad Sázavou 
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H18, H20  

1. Šimon Lang  ŠK Světlá nad Sázavou 

 

Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu FIDE RAPID Dalešice proběhl dne 6. 3. 2020 

Pořadatel:  ŠK Caissa Třebíč    

Muži 

1. WGM Eva Kulovaná  ŠK Gordic Jihlava 

2. Vít Kratochvíl  TJ Náměšť nad Oslavou 

3. Roman Vincze   TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

4. David Brychta   ŠK Gordic Jihlava 

5. Pavel Večeřa  TJ Žďár nad Sázavou 

 

Ženy 

1. WGM Eva Kulovaná  ŠK Gordic Jihlava 

 

D20 a D18 

1. Karolína Šmaková   ŠO Spartak Velké Meziříčí 

 

Senior 

1. Bajer Jiří   ŠK Gordic Jihlava 

 

H18, H20 

1. Simajchl Adam   ŠO Spartak Velké Meziříčí 

 

KP družstev v rapid a bleskovém šachu neproběhl 

 

V dubnu 2020 proběhly online přebory v blesku a rapidu 

 

 

KP v online blesku 

1. David Brychta Šk Gordic Jihlava 

2. Josef Kratochvíl Šk Gordic Jihlava 

3. Viktor Žigo  Šk Gordic Jihlava 
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KP v online rapidu 

1. Roman Vincze TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

2. Josef Fišar  TJ Žďár nad Sázavou 

3. Pavel Večeřa TJ Žďár nad Sázavou 

 

KP v bleskové hře pro rok 2021 mělo proběhnout 26.12.2020 ve Žďáru nad Sázavou. 

Turnaj byl odložen. 

 

KP  v rapid šachu pro rok 2021 mělo proběhnout 27.12.2020 ve Světlé nad Sázavou . 

Turnaj byl odložen. 

 

KP v praktickém šachu proběhne 25.-28.9.2021 ve Žďáru nad Sázavou. 

 

KP družstev v rapidu a blesku 2021, se do data této zprávy nikdo nepřihlásil. Věřím, že se zájemce 

najde a KP se uskuteční, že šachy si budeme chtít zahrát. 

 

 

Věříme, že se brzy vrátíme k šachovnicím. 

Všem děkujeme za reprezentaci Krajského šachového svazu Vysočina. 

Zpracoval: Josef Kratochvíl dne 20.1.2021 

9. Zpráva hospodářky KŠSV na Konferenci 2021 

9.1 Vyúčtování Krajského šachového svazu Vysočina za rok 2020  

Příjmy Rozpočet Skutečnost  

Členské příspěvky 38 000 38 060 

Pokuty 2 000 500 
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Soutěže 12 000 11 200 

Dotace od svazu – příspěvek na činnost 37 500 108 400 

Elo 13 000 11 100 

školení 4 000 2 200 

Převod z roku 2019 5 918 0 

Využití rezervy KŠSV 8 042 0 

Celkem 122 460 171 460 

   

Výdaje   

Soutěže družstev  

KP, KS,RS– vedení – dohody o PP 

KP družstva blesk, rapid 

8 500 

 

5 000 

8 725 

 

0 

Soutěže jednotlivců 

KP blesk, rapid 

10 000 10 000 

Open Vysočina (KP) 11 000 11 000 

Fond mládeže 9 500 6 500 

1 400 

Okr. kola přeboru škol 3 500 1 000 

Školení rozhodčích 4 000 5 889 

Mzdové náklady a odměny -Paušály 

Odměny VV 

12 000 

18 000 

12 000 

19 695 

Provozní náklady - účetnictví, 

 Cestovné, poplatky, web, knihy, ověřování podpisů, poš-

tovné apod. 

6 000 

 

16 960 

5 000                                                                                          

  

14 787,86 

Diplomy, medaile, ocenění, drobné vybavení 5 000 8 193 

Elo 13 000 11 100 

CELKEM 122 460 115 289,86 

 

Výnos celkem 

  

 +  56 170,14 

 

 

KŠSV  

Pokladna k 31. 12. 2020:  1 525,- Kč 

Banka k 31.12. 2020:110 373,67 

 Hospodářský zisk k 31.12.2020: 56 170, 14 Kč 

 

 

 

Středisko KCTM v roce 2020 

Příjmy rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2020 

Dotace ŠSČR 40 000,00 49 820,00 

Dotace Kraj Vysočina 100 000,00 100 000 
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Převod 2019 6 042,00 0 

Celkem 146 042,00                        149 820,00 

   

Výdaje       
Ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na zá-

kladě dohody o provedení práce nebo dohody o 

pracovní činnosti - pro trenéry, fyzioterapeuty, ma-

séry a pracovníky technického zajištění, odměny 

pro rozhodčí), včetně povinného pojistného na so-

ciální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění 

placené zaměstnavatelem 

20 000,00 13 700,00 

Materiálové náklady 1 042,00 4 323,00 

Nájemné (sportoviště a regenerační zařízení) 5 000,00 4 000,00 

Stravné 4 000,00 4 000,00 

Cestovné 5 000,00 4 496,00 

Ubytování 5 000,00 10 677,00 

Nákup ostatních služeb vztahující se k soustředě-

ním, závodům, turnajům a utkáním krajských cen-

ter 

100 000,00 104 780,00 

Odměna vedoucího KCTM 5 000,00 5 000,00 

Ostatní náklady nutné k činnosti KCTM 1 000,00 500,00 

Celkem 146 042,00                        151 476,00 

 

 

Hospodářský výsledek KCTM – 1656,00 Kč 

 

9.2 Rozpočet KŠSV na rok 2021 - návrh 

Na rok 2021 jsme připravili vyrovnaný rozpočet. Počítáme s něm s tím, že se sezona soutěží družstev 

2020/2021 zruší a poplatky za soutěže převedou do následující sezony. V rozpočtu dále počítáme 

s tím, že ostatní soutěže dospělých i mládeže proběhnou, kromě přeboru škol, který VV KŠSV zrušil. 

V rozpočtu je ale zahrnut příspěvek KŠSV na okresní kola přeboru škol 2021/2022.  

V rozpočtu je počítáno s členskými příspěvky ve výši, jaké schválila Konference KŠSV 2020 na rok 

2021. Vzhledem k tomu, že v roce 2020 jsme vytvořili rezervu na účtu ve výši více než 100 000 Kč, 

počítáme, že její část využijeme v roce 2021. Výše rezervy byla ovlivněna tím, že v roce 2020 

neproběhly všechny plánované soutěže, a také jsme dostali dvakrát dotaci od ŠSČR (letos ji už ale 

nedostaneme). 
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Návrh členských příspěvků na rok 2022 

      ŠSČR  KŠSV  Celkem 

A.  Základní sazba    150  150  300,- Kč 

  (ročník 1957 - 2003 )      

B. Senioři nad 65 let     75    75  150,- Kč 

  (ročník 1956 a starší)        

C. Mládež od 11 do 18 let    75    75  150,- Kč 

 (ročník 2004 - 2011)        

D. Mládež do 10 let 

(ročník 2012 a mladší)    20    30    50,- Kč 

 

Případné dotazy zodpovím e-mailem nebo na konferenci. 

 

Připravila: Eva Šimečková ve Strážku dne 28. 1. 2021 

Rozpočet KŠSV 2021
Příjmy 229000 Výdaje 229000

Členské příspěvky 55000 Školení a metodická činnost 6000

 řádné 55000 rozhodčí 3000

 mimořádné 0 trenéři 3000

registrace cizinců 0 ostatní 0

Soutěže družstev 11200 Soutěže družstev 8000

startovné 0 odměna vedoucích soutěží 0

poplatky LOK 0 poplatky LOK 0

poplatky ELO 0 poplatky ELO 0

pokuty 0 poháry 3000

ostatní - převod z roku 2020 11200 ostatní - příspěvek pořadatelům 5000

Soutěže jednotlivců 0 Soutěže jednotlivců – dospělí 25000

startovné 0 příspěvek pořadatelům 21000

poplatky LOK 0 medaile a diplomy 4000

poplatky ELO 0 Soutěže jednotlivců – mládež 19500

pokuty 0 příspěvek pořadatelům 11500

ostatní 0 medaile a diplomy 8000

Příjmy od ŠSČR 43000 Mzdové náklady 18000

příspěvek na KCTM 40 000 odměny VV 18000

příspěvek na funkcionáře 0 Smlouvy s externími pracovníky 0

jiné - školení trenérů 3000 jiné 0

Dotace na činnost KŠSV 80000 Dotace a příspěvky 0

dotace KÚ na KCTM 80 000 Příspěvky oddílům 20000

jiné 0 jiné 0

Příjmy ze sportovní činnosti 3800 KCTM 120000

Školení rozhodčích 1900 Příspěvky na soustředění a účast na turnajích 1000

Školení trenérů 1900 Odměny trenérů – dohody 17000

Pořádání sportovních akcí 0 Odměny trenérů – faktury 80000

Zdaňované činnosti 0 Cestovné 4000

Smlouva o reklamě 0 Nájemné 3000

Prodej metodických materiálů 0 Ubytování, stravování 10000

Jiné 0 Jiné - příspěvek manažera projektu 5000

Ostatní příjmy 36000 Provozní náklady 32500

Dary 0 Účetnictví 6000

Bankovní úroky 0 Web 600

Jiné - využití zůstatku na účtu 36000 Paušály 12000

Cestovné 3000

Další náklady 10900


