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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, člen KM, manager ŠCTMKV   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 (od roku 2022 Josef Kratochvíl), Jiří 

Widerlechner, Ing. Vítek Veselý (vystřídal Karla Brodinu) a Bc. Josef Fišar 

 

Koordinátorky projektu Šachy do škol: Eva Kořínková a Drahomíra Kaňková 

 

Manager Šachového centra talentované mládeže v Kraji Vysočina: Jan Zezula (od roku 2022 Josef 

Kratochvíl) 

 

Komise rozhodčích 
Předseda: RNDr. Josef Fišar 
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Úvodní slovo 

Vážení delegáti, vážení hosté,  

dovoluji si Vás co nejsrdečněji přivítat na Konferenci Krajského šachového svazu Vysočina, která 

zhodnotí naši činnost v roce 2021. Stejně jako loni jsme vzhledem k aktuální epidemiologické situaci 

zvolili online formu.  

Nepříznivá epidemiologická situace neumožňuje se věnovat naší činnosti naplno, v loňském roce 

jsme některé soutěže museli zrušit, odkládají se i soutěže naplánované na začátek letošního roku. 

Naštěstí máme možnost hrát soutěže družstev. 

Hned v úvodu bych chtěla poděkovat svým kolegům ve výkonném výboru – naše jednání jsou 

konstruktivní a každý se snaží pracovat co nejpilněji. Není to vždycky jednoduché, protože své funkce 

vykonáváme ve svém volném čase. Bohužel nás zaměstnává stále narůstající administrativa. V rámci 

snazšího jednání s úřady jsme zřídili datovou schránku, chystáme zřídit elektronické podpisy. 

Výkonný výbor jedná převážně e-maily a telefonicky, v případě potřeby svoláme online setkání.  

Jedno z nich proběhlo v září 2021, kdy jsme přizvali i členy komise mládeže a trenéry KCTM, neboť 

se projednávaly změny ve financování KCTM na krajské úrovni. Tyto změny vyvolal nový pan radní 

na postu školství. Věnovali jsme se opravdu poctivě zodpovězení otázek v jeho dotaznících, bohužel 

odezva nebyla příliš velká, pan radní vůbec nezareagoval na žádost o osobní setkání. Pro letošní rok 

bylo již grantové řízení na KCTM vypsáno, žádost jsme odeslali, pokud bude úspěšná, získáme od 

Kraje Vysočina na činnost KCTM 100 000 Kč. 

 Tímto děkuji i komisi mládeže, která odvádí velký kus práce a téměř každodenně se věnuje otázkám 

mládeže.  I zde není činnost jednoduchá. V průběhu roku došlo ke změnám v jejím složení. Z činnosti 

Komise mládeže mám velkou radost a patří jí velké poděkování za její činnost, zejména jejím 

„tahounům“ Drahomíře Kaňkové a Janu Zezulovi. Posledně jmenovaný se bohužel rozhodl kvůli 

časovému vytížení komisi mládeže opustit. Našli jsme však velmi rychle náhradu – pana Josefa 

Kratochvíla, který se hned zapojil. I jemu patří mé poděkování – vede svědomitě komisi STK, pracuje 

ve výkonném výboru, nyní si přibral další úkoly. Věřím, že vše zvládne na výbornou a přeji mu, ať 

ho práce pro KŠSV těší. Pro šachy na Vysočině by bylo do budoucna určitě přínosné, abychom měli 

takových spolupracovníků více a mohli jsme vedení výkonného výboru předat do dobrých rukou. 

Děkuji i místopředsedovi VV a předsedovi komise rozhodčích Josefu Fišarovi. Letos se mu podařilo 

zajistit školení rozhodčích s vysokou účastí. Poděkování patří i paní hospodářce Evě Šimečkové. 

Děkuji za pomoc a podporu i zástupcům ČUS v Jihlavě, paní Kasalé a panu Holubovi. 

  Děkuji rovněž všem členům komisí a revizní komisi za odvedenou práci. Moje podkování míří i do 

oddílů. Jsme si vědomi, že to nemáte jednoduché. Vnímám každotýdenní problémy se sestavou na 

soutěže družstev, s dobrovolníky pro pořádání turnajů, klesá zájem o klubovou činnost. I proto jsme 

vypsali grantové řízení Sejdeme se v klubovně, zapojili se však pouze 4 oddíly. Proto bych od 
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přítomných zástupců oddílů ráda slyšela, jaká forma pomoci a podpory z naší strany by vám 

vyhovovala? 

Přeji vám všem i vašim blízkým pevné zdraví a těším se na osobní setkání. 

 

Eva Kořínková, předsedkyně KŠSV 

 

2. Jednací řád Konference Krajského šachového svazu Vysočina (KŠSV) s datem 

konání 8. února 2022 

Výkonný výbor Krajského šachového svazu Vysočina rozhodl, že Konference Krajského šachového 

svazu Vysočina (dále jen Konference) v roce 2022 proběhne v důsledku epidemie koronaviru SARS 

CoV-2. K jednání Konference byla zvolena aplikace Jitsi Meet, virtuální místnost Konference KŠSV. 

Výkonný výbor KŠSV rozhodl o zjednodušení řízení Konference, v programu jednání však ponechal 

obvyklé body.   

1. Delegáti Konference KŠSV dne 8. února 2022 (dále jen konference) 

1.1 Delegáty konference s hlasem rozhodujícím se stávají delegáti zastupující šachové oddíly, 

šachové kluby, registrované a spadající pod KŠSV a mají 1 rozhodující hlas. 

1.2 Jmenovitý seznam delegátů s hlasem rozhodujícím bude zveřejněn před zahájením 

konference.  

1.3 Členové VV KŠSV a členové RK KŠSV, pokud nejsou delegáty s hlasem rozhodujícím ve 

smyslu čl. 1. 1, se stávají delegáty s hlasem poradním. 

1.4 Hosté mají na konferenci hlas poradní. 

1.5 O záležitostech programu konference jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti konference 

s hlasem rozhodujícím. 

1.6 Každý delegát a host má právo vystoupit v diskuzi, navrhovat členy pracovního předsednictva 

a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty 

a připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než 3 minuty. Technická připomínka a odpověď 

na otázku nemůže být delší než 2 minuty. 

1.7 Předsedající může diskutujícímu odebrat slovo v případech, kdy diskutující se zcela odchyluje 

od tématu, nebo hrubým způsobem uráží přítomné. 

1.8 Všichni účastníci konference jsou povinni dbát pokynů pracovního předsednictva 

a předsedajícího. 

2. Pracovní předsednictvo 

2.1 Jednání konference řídí pracovní předsednictvo tvořené členy výkonného výboru KŠSV. 

2.2 Předsedajícího konference koná předsedkyně KŠSV. 
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2.3 Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a vykonává rozhodnutí 

pracovního předsednictva potřebná k zajištění racionálního průběhu jednání. Pokud diskutující 

nesouhlasí s rozhodnutím pracovního předsednictva, rozhodne s konečnou platností konference. 

2.4 Pracovní předsednictvo má právo v případě technických či jiných nepředvídatelných okolností 

jednání konference přerušit či zrušit. 

 

3. Komise konference 

3.1 Mandátovou a návrhovou komisi nahrazují členové výkonného výboru KŠSV, tedy pracovní 

předsednictvo Konference. Ověřuje platnost mandátů, podává Konferenci zprávu o počtu delegátů. 

Zjišťuje, zda je Konference usnášeníschopná, zajišťuje součet hlasů při hlasování a informuje 

konferenci o počtu hlasů při hlasování. 

3.2 Předsednictvo Konference připravuje a předkládá návrhy na usnesení Konference a dalších 

dokumentů schvalovaných Konferencí, připravuje konečné znění předkládaných materiálů. 

3.3 Usnáší se nadpoloviční většinou hlasů. 

4. Usnesení konference 

4.1 Materiály na konferenci včetně návrhů usnesení jsou delegátům konference zaslány v před 

jejím konáním. 

4.2 Návrhy na změnu usnesení nebo nová usnesení mohou delegáti předkládat e-mailem 

předsedkyni KŠSV do 8. 2. 2022 16:00.  

4.3 O návrzích usnesení konference rozhodují delegáti s hlasem rozhodujícím veřejným 

hlasováním. O návrzích se rozhoduje v pořadí, v jakém byly předloženy. 

5.  Hlasování 

5.1 Hlasování konference jsou oprávněni zúčastnit se pouze delegáti s hlasem rozhodujícím. 

5.2 Před každým hlasováním je předsedající povinen přesně a jednoznačně formulovat návrh pro 

hlasování. Při hlasování o návrhu, musí být vždy hlasováno nejprve o přijetí návrhu. 

5.3 Přijetí rozhodnutí je možné jen při nadpoloviční účasti oprávněných delegátů s hlasem 

rozhodujícím. 

5.4 K přijetí rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných delegátů s hlasem 

rozhodujícím. 

5.5 Delegáti s hlasem rozhodující hlasují tak, že zapnou videokameru a zvednou ruku, pokud ji 

nemají, zapíší do chatu své jméno, příjmení, číslo usnesení a své hlasování.  

5.6 Předsedající má právo pro urychlení průběhu konference v případě výrazné většiny hlasujících 

pro přijetí návrhu označit návrh za přijatý bez dalšího hlasování. 
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3. Zpráva předsedkyně KŠSV – členská základna, hráči, trenéři a rozhodčí k 31. 

12. 2021 

 

Trenéři   Rozhodčí      

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

   9 trenérů III. třídy   1 rozhodčí Ú,    2 rozhodčí I. třídy  

  24 trenérů IV. třídy   7 rozhodčích II. třídy   32 rozhodčích III. třídy  
 

Oproti roku 2020 máme o 1 trenéra II. a III. třídy více, o 9 trenérů IV. třídy méně, po 1 přibyli 

rozhodčí I. a II. třídy, rozhodčích III. třídy je o 1 méně. 
 

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 2020 jsme měli v roce 2021stejně oddílů, ale v roce 2022 máme o 1 méně – Sokol Jemnice 

neobnovil činnost. Družstev v soutěžích i hráčů s ELO nad 2000 stejně. 
 

Stav členské základny k 31. 12. 2021 
Kategorie A – základní, B – senioři nad 65 let, C – mládež 11 až 18 let, D – mládež 0 až 10 let 

 
I když celkový počet členů je přibližně stejný, pokračuje trend přesunu aktivních hráčů do neaktivních. 

Markantní je úbytek dětí do 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. 18 10 28 27 29 56 0 0 0 6 0 6

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

C. 20 26 46 21 29 50 0 13 13 9 0 9

D. 6 9 15 4 1 5 0 0 0 3 0 3

Celkem 47 46 93 53 61 114 0 14 14 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. 23 29 52 16 0 16 15 8 23 5 0 5

B. 12 7 19 3 0 3 2 4 6 0 0 0

C. 21 8 29 0 0 0 0 0 0 7 0 7

D. 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 60 44 104 19 0 19 17 12 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. 15 42 57 24 10 34 5 9 14 13 6 19

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

C. 6 11 17 14 2 16 0 0 0 17 0 17

D. 0 0 0 4 2 6 0 0 0 5 0 5

Celkem 23 55 78 45 14 59 6 9 15 38 7 45

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. 21 15 36 2 0 2 24 19 43 5 4 9

B. 4 3 7 1 0 1 8 1 9 0 3 3

C. 1 3 4 1 0 1 7 6 13 1 0 1

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

Celkem 28 21 49 4 0 4 39 26 65 6 7 13

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 9 11 8 0 8 10 8 18 5 2 7

B. 5 2 9 1 0 1 1 2 3 2 0 2

C. 1 4 5 2 0 2 7 3 10 0 0 0

D. 0 0 0 6 0 6 1 0 1 0 0 0

Celkem 8 15 23 17 0 17 19 13 32 7 2 9

Kat. KŠSV k 31. 12. 2021 Kat. ŠO Křižánky

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

A. 246 200 446 A. 2 0 2

B. 42 29 71 B. 2 0 2

C. 143 105 248 C. 8 0 8

D. 37 12 49 D. 2 0 2

Celkem 468 346 814 Celkem 14 0 14
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Rozpis 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 

 

Rozpis členských příspěvků na rok 2023 

 

      ŠSČR  KŠSV  Celkem 

        

A.  Základní sazba    150  150  300,- Kč 

  (ročník 1958 - 2004 )      

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

  (ročník 1957 a starší)        

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

 (ročník 2005 - 2012)        

D. Mládež do 10 let 

(ročník 2013 a mladší)    20    30    50,- Kč 

 

 

Inventář  KŠSV k 1. 1. 2022 

 

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 

Materiál má pro potřeby KCTM v zápůjčce oddíl TJ Náměšť nad Oslavu. 

 

                                    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 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                                                15 ks a´    26,32 Kč      ,                                    395 Kč 

Pamětní list    3  ks a´35 Kč         105 Kč 

Laminátor                                                            519 Kč 

Pořizovací hodnota celkem                                                     4396 Kč  

 

Materiál má v úschově Eva Kořínková pro potřebu KŠS Vysočina. 
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Plnění usnesení Konference KŠSV 2020 

Usnesení konference Krajského šachového svazu Vysočina 

(dále jen KŠSV) 
konané dne 9. února 2021 

Místo a datum: aplikace Jitsi Meet, virtuální místnost Konference KŠSV, dne 9. února 2021, 18.00 - 

20.30 hod. 

I. Konference KŠSV schvaluje: 

1. Jednací řád konference KŠS Vysočina 

2. Pracovní předsednictvo, které zároveň nahrazuje mandátovou a návrhovou komisi, ve slo-

žení Eva Kořínková, Eva Šimečková, Drahomíra Kaňková, Josef Fišar a Josef Kratochvíl. 

2. Hospodářský výsledek v roce 2020 ve výši 56 170, 14 Kč.  

3. Rozpočet KŠSV na rok 2021 

4. Delegáty na konferenci ŠSČR 2021: E. Kořínková, J. Fišar, J. Kratochvíl a náhradník 

Zdeněk Fiala. 

5. příspěvky pro KŠS Vysočina na rok 2022: 

a) kategorie 19-64 let (ročník nar. 1957 – 2003)              150,- 

Kč 

b) senioři 65 let a více (ročník nar. 1956 a starší)                75,- 

Kč 

c) kategorie mládež 11 - 18 let (ročník 2004 - 2011)                75,- 

Kč 

d) mládež do 10 let (ročník 2012 a mladší)………………………………….        30,- 

Kč 

6. Zrušení soutěží družstev dospělých organizovaných KŠSV (KP, KS a RS) v sezoně 

2020/2021 a převedení vkladů do soutěží do nové sezony. 

II.  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 2020, 

3. zprávu o hospodaření KŠSV v roce 2020.  

III. Konference KŠSV ukládá: 

              VV KŠSV: 

1. Podporovat ŠO, ŠK, šachové kroužky v působnosti KŠSV, připravit dotační program pro od-

díly. 

2. Termín: červen 2021 

Splněno. 

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

Úkol trvalý 

Plní se průběžně. 

 

KR: uspořádat školení rozhodčích II. a III. třídy  Termín: září 2021 

Splněno. 

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 

Splněno. 

KM:  

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

KŠSV 

Úkol: trvalý Plní se průběžně. 

b) Vést přehled o krajských přebornících v daném roce dle kategorií, zasílat výsledky KP komisi 
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mládeže ŠSČR a zveřejňovat je na webových stránkách KŠSV                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Úkol: trvalý Plní se průběžně. 

 

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

Úkol: trvalý 

Splněno – úhrada poplatku za školení III. třídy jednomu zájemci. 

RK: 

Zpracovat revizní zprávu o kontrole hospodaření KŠSV za rok 2021 Termín: 20. 1. 2022 

Splněno. 

 

ŠO, ŠK KŠSV:                     

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

s místními ZŠ, DDM, SVČ, 

                               pořádat šachové akce pro veřejnost, využívat grantů, záštity zastupitelů OÚ, 

spolupracovat s médii. Úkol: trvalý 

Plní se dle možností.  

 

Zpracovala Eva Kořínková 16. 1. 2022 

 

4. Zpráva komise rozhodčích za rok 2021 

Předkládám zprávu komise rozhodčích za kalendářní rok 2021, resp. od minulé konference KŠSV 

v únoru 2021. 

Počet rozhodčích – bez rozlišení třídy – se za poslední rok zvýšil o jednoho rozhodčího, nyní je 

v našich řadách 45 rozhodčích. V nejvyšších úrovních (FIDE,  

- rozhodčí I. třídy – nyní 2 rozhodčí (nově z ŠK Gordic Jihlava – Josef Kratochvíl) 

- rozhodčí II. třídy – nyní 7 rozhodčích (nově z Humpolce-Ptáček Jan a Vladimír) 

- rozhodčí III. třídy – nyní 32 rozhodčích  

V prosinci 2021 se uskutečnilo školení nových R3 a seminář (prodloužení platnosti licence) R3 a R2.  

Byla poměrně vysoká účast šachistů z KŠSV – celkem 11 nových rozhodčích – výrazně se do toho 

zapojily Velká Bíteš a Gambit Jihlava.  Ovšem de facto stejnému počtu šachistů licence R3 propadla, 

zřejmě neměli chuť nebo možnost si ji obnovit. Takže počet rozhodčích III. třídy meziročně zůstal 

téměř stejný.  A konstatuji, že zůstal jeden poslední aktivně činný oddíl, který nemá rozhodčího, Cejle. 

Pro rok 2022 není v plánu žádné školení a seminář rozhodčích, cyklus je de facto nastaven vždy 

po dvou letech, s cílem obnovit licence u R3 a R2 a proškolit nové R3. 

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. 

Děkuji za pozornost. 

Zapsal: Fišar Josef st.   25. 1. 2022 
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5. Zpráva Trenérsko-metodické komise KŠSV za rok 2021 

stejné složení jako KM 

Předsedkyně 
Drahomíra Kaňková, Nová Cerekev, 

Částkovice 12, 393 01 Pelhřimov 

721 896 641 

kankova.d@seznam.cz 

Člen, manager 

ŠCTM v KV 

Jan Zezula, Nádražní 980,675071 

Náměšť nad Oslavou 

775 566 030 

zeza1068@gmail.com 

Člen 
Jiří Widerlechner, Kollárova 5, 

58601 Jihlava 

603 325 185 

widerlechner@centrum.cz 

Člen Vítek Veselý, 580 01 Havl.Brod 
 

vitek.ves@seznam.cz 

Člen 
Bc. Josef Fišar, Palachova 7/20, 591 

01 Žďár nad Sáz. 

773 515 510 

fisar.josef@post.cz 

- z důvodu vládních opatřeních bylo vyhlášené konkurzní řízení na pořádání KP až 25. 3. 2021 spolu 

s KM. Konkurzní řízení bylo vyhlášeno na 6 KP (KPDM, KPDMŽ, KP jednotlivců H/D 10 a H/D12, 

H/D14 a H/D16, KP jednotlivců v rapidu H/D 10 a H/D 12, H/D 14 a H/D16. Z důvodu neodehrání 

OP družstev škol nebylo vyhlášené výběrové řízení na KP. 

Pro pořádání KP jsme měli volné 3 víkendy nebo možnost pořádat KP v září 2021.  

KP DM a KP mládeže v rapid šachu se nekonaly. MČR mládeže v rapid šachu bylo na základě 

nominace KM KŠSV, přímého postupu a DK 

KP jednotlivců H/D18 a H/D20 řídila STK KŠSV v rámci Otevřeného KP Kraje Vysočina 2021. 

KP jednotlivců v rapid šachu H/D18 a H/D20 byl rovněž pod STK v rámci turnaje O pohár města 

Světlá nad Sázavou – Memoriál Vlastimila Mareše. 

- v měsíci září 2021 se stal novým členem, TMK i KM pan Vítek Veselý z TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

(vystřídal pana Karla Brodinu, který požádal o ukončení členství) 

- oddíly KŠSV byly informovány o projektu Podpora šachových kroužků a následném postupu 

(5. 10. 2021) 

- oddíly byly informovány o vypsání dotační výzvy Národní sportovní agentury „Můj klub 2022“ 

(5. 10. 2021) 
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- oddíly byly informovány o možnosti doškolení trenérů, kterým propadla trenérská třída v roce 2020 

anebo v roce 2021 končila. Trenérské doškolení pořádala TK ŠSČR ve třech termínech (18. 9.2021 

v Olomouci, 16. 10. 2021 v Rychnově nad Kněžnou a 13. 11. 2021 v Praze). 

Dále byly oddíly upozorněny, že školení trenérů v Kraji Vysočina v roce 2021 se neplánuje. Oddílům 

byl zaslán přehled trenérů, kterých se to týká. (14. 8. 2021) 

Získat trenérského osvědčení lze stále i on-line https://www.chess.cz/komise-sscr/trenersko-

metodicka-komise/online-skoleni-treneru-4-tridy/. 

Drahomíra Kaňková  

Předsedkyně KM a TMK KŠSV   

V Částkovicích 24. ledna 2022 

 

6. Zpráva Komise mládeže KŠSV za rok 2021 

stejné složení jako TMK 

Předsedkyně 
Drahomíra Kaňková, Nová Cerekev, 

Částkovice 12, 393 01 Pelhřimov 

721 896 641 

kankova.d@seznam.cz 

Člen, manager 

KCTM 

Jan Zezula, Nádražní 980,675071 

Náměšť nad Oslavou 

775 566 030 

zeza1068@gmail.com 

Člen 
Jiří Widerlechner, Kollárova 5, 

58601 Jihlava 

603 325 185 

widerlechner@centrum.cz 

Člen Vítek Veselý, 580 01 Havl.Brod 
 

vitek.ves@seznam.cz 

Člen 
Bc. Josef Fišar, Palachova 7/20, 591 

01 Žďár nad Sáz. 

773 515 510 

fisar.josef@post.cz 

- v měsíci září 2021 se stal novým členem TMK i KM pan Vítek Veselý z TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

(vystřídal pana Karla Brodinu, který požádal o ukončení členství) 

 

- činnost KM KŠSV se prolíná s činností TMK KŠSV a ŠCTM v KV 

I rok 2021 byl poznamenaný vládními nařízeními a epidemiologickou situací.  Od začátku roku 

nebylo možné pořádat turnaje a prezenční soustředění talentované mládeže. ŠCTMKV zahájilo po 
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zkušenostech v roce 2020 on-line formu soustředění. Soustředění na sebe navzájem navazovala a byla 

prezentována přes aplikaci SKYPE trenéry 2.třídy panem Petrem Mičulkou a GM Petrem Veličkou.  

- podrobnosti ve zprávě managera ŠCTMKV. 

V březnu ve spolupráci s TKM KŠSV vyhlásila KM KŠSV konkurzní řízení na pořádání KP (krom 

KP družstev škol). V květnu se začala situace uvolňovat. Některé oddíly zahájily prezenční trenérskou 

činnost, někteří to odložili až na podzim (tam kde končí činnost kroužků v květnu). 

 

Přehled našich hráčů v Top 20 ŠSČR k 31.12.2021: máme v něm 7 hráčů 

H16 Jakub Zezula  20.místo ELO  1832 

D16 Taťána Nesporá  15.místo  1432 

D14 Lucie Rybáčková 2.místo  1576 

H12 Adam Kutil  10.místo  1560 

D12 Lucie Šťávová  15.místo  1048 

H10 Martin Policar  2.místo  1388 

H10 Pavel Brož  11.místo  1124 

 

Mládež, junioři a dorostenci se zúčastnili těchto soutěží a akcí: 

A) Soutěže družstev mládeže 

B) Soutěže jednotlivců 

C) Reprezentace ČR 

D) Šachové kempy 

E) Projekt podpory šachových oddílů a kroužků 

F) Listina talentů 

G) Plán na rok 2022 

A. Soutěže družstev mládeže  

 

1.liga družstev mládeže v sezóně 2020/2021  

KŠSV - 3 družstva v 1.lize mládeže Skupiny C (ŠK Světlá nad Sázavou, TJ Náměšť nad Oslavou, 

Gambit Jihlava) 

KM ŠSČR (24.5.2021) rozhodla, že se dohrávat nebudou. Nikdo nebude sestupovat, ani postupovat.  

 

2. KP družstev mládeže – KP se nekonal z důvodu výše uvedeného rozhodnutí KM ŠSČR 

 

3. Mistrovství ČR družstev starších žáků 2021 - zrušeno 
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4. Krajský přebor družstev mladších žáků 2021 

pořadatel: ŠK Světlá nad Sázavou 

termín konání: 30.5.2021, tempo hry: 2x20 min. + 5 s/tah, dvě kola  

účast: 2 družstva (TJ Náměšť nad Oslavou, ŠK Světlá nad Sázavou) 

Družstvo TJ Náměšť nad Oslavou zvítězilo nad družstvem ŠK Světlá nad Sázavou. Obě družstva 

postoupila na MČR DMŽ. Družstvo TJ Náměšť nad Oslavou mělo přímý postup na MČR.  

 

5. Mistrovství ČR družstev mladších žáků 2021 

pořadatel: Šachová škola mat a pat, z. s, Hotel Giovanni Praha 

temním konání: 11.-13.6.2021 

účast: 28 družstev, 2 družstva KŠSV (TJ Náměšť nad Oslavou, ŠK Světlá nad Sázavou) 

tempo hry: 2x25 min. + 10 s/tah 

Družstvo TJ Náměšť nad Oslavou 10.místo a přímý postup na MČRDMŽ v roce 2022 

Družstvo ŠK Světlá nad Sázavou – 23.místo 

 

6. Mistrovství ČR družstev školních týmů 2021 – zrušeno 

 

7. Krajský přebor družstev škol v šachu 2021 – nekonal se 

Talentovaní hráči z jednotlivých oddílů jsou zapojeni i do soutěží družstev – Regionální soutěž (západ 

a východ), Krajský přebor, Krajská soutěž – soutěže jsou řízeny STK KŠSV 

 

B) Soutěže jednotlivců  

 

1. Mistrovství ČR mládeže 2021 

pořadatel: Šachová škola Světlá nad Sázavou, z. s, hrálo se tradičně v Koutech nad Desnou 

temním konání: 22.- 29. 6. 2021 

účast: 17 hráčů a hráček z KŠSV (9 Světlá nad Sázavou, 4 Náměšť nad Oslavou, 4 Gambit Jihlava) 

 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. 

 

V mistrovských kategoriích z KŠSV soutěžilo 9 hráčů a hráček, v openech 8 hráčů 

 

H10 :  Policar Martin – 10.místo (TJ Náměšť nad Oslavou) 

           Brož Pavel – 21.místo (ŠK Světlá nad Sázavou) 

H12 – Srba Daniel – 24. místo (ŠK Světlá nad Sázavou) 
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H14 – Lang Šimon – 20 místo (ŠK Světlá nad Sázavou) 

           Dejmek Tomáš – 24. místo (ŠK Světlá nad Sázavou) 

H16, D10 – KŠSV neměl zastoupení 

 

D12 – Rybáčková Lucie – 1. místo a titul mistryně republiky do 12 let (Gambit Jihlava) 

            Šťávová Lucie – 20. místo (TJ Náměšť nad Sázavou) 

D14 – Šťávová Markéta – 11. místo (TJ Náměšť nad Sázavou) 

D16 – Šťávová Helena – 11. místo (TJ Náměšť nad Sázavou) 

 

FIDE OPEN – z KŠSV 1 hráč, Jan Čížek (ŠK Světlá nad Sázavou) – 6. místo 

 

Národní OPEN – z KŠSV 7 šachistů, nejlépe se umístil Zedníček Filip (Gambit Jihlava) na 4.místě, 

Šedý Matěj (ŠK Světlá nad Sázavou) na 7. místě a Rybáček Martin (Gambit Jihlava) na 15.místě. 

 

Podrobnější info ve zprávě Managera ŠCTMKV, včetně hodnocení trenérů. 

 

2. Mistrovství ČR juniorů a dorostenců 2021 - KŠSV neměl zastoupení 

 

3. Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 2021 - KŠSV neměl zastoupení 

 

4. Mistrovství ČR do 8 let 2021 

pořadatel: Šachová Akademie VŠTE České Budějovice, Hotel Máj Nové Hrady 

temním konání: 4.-5.9.2021 

účast: 61 hráčů a hráček, z KŠSV 3 hráči a jedna hráčka Spartaku Velká Bíteš, hrály se dva samostatné 

turnaje – H8, D8 a OPEN 

tempo hry: 6 kol, 2x20 min+10 s/tah 

H8 – 44 hráčů, nejvíce se dařilo Pavlu Brožovi – 7. místo ŠK Světlá nad Sázavou 

D8 – 17 hráček, Blažková Josefína Spartak Velká Bíteš 

5. KP mládeže v rapid šachu 2021 – nekonal se 

  

6. Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2021 

pořadatel: Šachová škola mat a pat, z.s, Hotel Giovanni Praha 

temním konání: 11.-12.9.2021 

účast: z KŠSV 9 hráčů – 6 nominací KŠSV, 1x přímý postup (Rybáčková Lucie) a 2 DK (Kutil Adam 

a Zezula Jakub, tempo hry: 9 kol, 2x20 min+5 s/tah 
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H10 – 42 hráčů – Policar Martin TJ Náměšť nad Oslavou – 5.místo 

D10 – 24 hráček – Havelková Kamila Gambit Jihlava – 14.místo 

H12 – 42 hráčů – Kutil Adam TJ Náměšť nad Oslavou – 14. místo 

      Zezula Matěj TJ Náměšť nad Oslavou – 22. místo 

D12 – 24 hráček – Rybáčková Lucie Gambit Jihlava – 7.místo 

                   Šťávová Lucie TJ Náměšť nad Oslavou – 14.místo 

H14 – 42 hráčů – Lang Šimon ŠK Světlá nad Sázavou – 9.místo 

      Zezula Jakub TJ Náměšť nad Oslavou – 16.místo 

D14 – 24 hráček – Šťávová Markéta TJ Náměšť nad Oslavou – 7.místo 

 

Krajský přebor mládeže do 16 let 2021 

V pořádání KP mládeže do 16 let byla změna v pořadateli. Místo ŠK Světlá nad Sázavou, turnaj 

pořádala TJ Jiskra Humpolec. 

pořadatel: TJ Jiskra Humpolec 

temním konání: 9.-10.10.2021, tempo hry: 8 kol, 2x40 min+30 s/tah 

účast: 30 hráčů, hrály se dva samostatné turnaje – KP mladších a KP starších 

Mezi odehranými partiemi probíhaly rozbory partií s trenéry 3.třídy – s panem Robertem Pavlíčkem 

a Davidem Brychtou.  

 

7. KP mladších do 12 let – 16 účastníků 

Celkovým vítězem bez jediné prohry se stal Daniel Srba ŠK Světlá nad Sázavou s 8 body. 2.místo 

vybojoval Martin Policar TJ Náměšť nad Oslavou s 6,5 bodů a třetí příčku obsadil Jakub Stejskal 

Gambit Jihlava s 5,5 bodů. Vyhodnocení proběhlo po kategoriích: 

 

Kategorie H10: 

1.místo a titul krajského přeborníka Kraje Vysočina získal Martin Policar, 6,5 bodu TJ Náměšť nad 

Oslavou 

2.místo Pavel Brož se 4 body, ŠK Světlá nad Sázavou 

3.místo Mikeš Šedivý, 3,5 bodu, ŠK Světlá nad Sázavou 

 

Kategorie H12: 

1.místo a titul krajského přeborníka Kraje Vysočina získal Daniel Srba, 8 bodů, ŠK Světlá nad S. 

2.místo Jakub Stejskal, 5,5 bodu Gambit Jihlava 

3.místo Filip Šorf ,4 body TJ Žďár nad Sázavou 
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Kategorie D12: 

1.místo a titul krajské přebornice Kraje Vysočina získala Kamila Havelková 5 bodů, Gambit Jihlava 

2.místo Sára Sobierajová, 2 body TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

 

8. KP starších do 16 let – 14 účastníků 

V celkovém pořadí byly první tři místa se ziskem 5,5 bodu a rozhodovaly pomocné body. Vítězem se 

stal Matěj Pavliš před Filipem Zedníčkem a Tomášem Zvolánkem. 

Rovněž i tady byli hráči vyhodnoceni po kategoriích: 

 

Kategorie D14: 

1.místo a titul krajské přebornice Kraje Vysočina získala mistryně republiky Lucka Rybáčková s 5 

body, Gambit Jihlava 

 

Kategorie H14: 

1.místo a titul krajského přeborníka Kraje Vysočina získal Tomáš Koumar, 4,5 bodu, TJ Havlíčkův 

Brod 

2.místo Filip Vondra, 4,5 bodu, Gambit Jihlava 

3.místo Aleš Havelka, 3,5 bodu, Gambit Jihlava 

 

Kategorie H16: 

1.místo a titul krajského přeborníka Kraje Vysočina získal Matěj Pavliš, 5,5 bodu, TJ Jiskra Havlíčkův 

Brod 

2.místo Filip Zedníček, 5,5 bodu Gambit Jihlava 

3.místo Tomáš Zvolánek, 5,5 bodu ŠK Světlá nad Sázavou 

 

9. KP jednotlivců v klasickém šachu H/D18 a H/D 20 2021 (řízeno STK KŠSV) 

pořadatel: TJ Žďár nad Sázavou, jako otevřený KP jednotlivců – OPEN Český rozhlas Vysočina  

temním konání: 25.-28.9.2021 

účast: 67 hráčů 

tempo hry: 7 kol, 2x90 min+30 s/tah  

 

Kategorie H18:  

1. místo – David Kučera Gambit Jihlava 

2. místo – Šimon Lang ŠK Světla nad Sázavou 

3. místo – Adam Kutil TJ Náměšť nad Oslavou 
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Kategorie D18: 

1. místo – Lucie Rybáčková Gambit Jihlava 

Kategorie H20: 

1. místo – David Kučera Gambit Jihlava 

2. místo – Šimon Lang ŠK Světla nad Sázavou 

3. místo – Adam Simajchl Spartak Velké Meziříčí 

Kategorie D20: 

1. místo – Lucie Rybáčková Gambit Jihlava 

 

10.  Mistrovství Moravy a Slezska do 16 let 2021 

pořadatel: SK Slavia Orlová, z. s., hrálo se tradičně v Koutech nad Desnou 

temním konání: 26.-31. 10. 2021 

účast: 40 hráčů a hráček z KŠSV  

tempo hry: 9 kol, 2x 90 min.+ 30 s/tah. 

V mistrovských kategoriích z KŠSV soutěžilo 36 hráčů a hráček, v OPENu 4 hráči (z tojo 2 již 

dospělí) 

- 6 postupů na MČR 

Kategorie U10 – 27 hráčů 

Brož Pavel ŠK Světlá nad Sázavou – 4.místo a 3.místo H10 – postup na MČR 

Novotný Adam ŠK Světlá nad Sázavou - 7. místo a postup na MČR 

Kategorie U12 – 61 hráčů 

Policar Martin TJ Náměšť nad Oslavou – 1.místo H12 a postup na MČR, v 9 letech soutěžil v U12, 

vyhrál s náskokem 1,5 bodu 

Stejskal Jakub Gambit Jihlava – 10. místo a postup na MČR 

Kutil Adam TJ Náměšť nad Oslavou – 13. místo a postup na MČR 

Šťávová Lucie TJ Náměšť nad Oslavou – 16.místo 

Kotisa Jan TJ Náměšť nad Oslavou – 19.místo  

Kategorie U14 – 64 hráčů 

Rybáčková Lucie Gambit Jihlava – 9.místo a 1. místo D14 

Koumar Tomáš TJ Jiskra Havlíčkův Brod – 17.místo 

Zezula Matěj TJ Náměšť nad Oslavou – 20.místo 

Kovařík Vít Gambit Jihlava – 21. místo 
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Šťávová Markéta TJ Náměšť nad Oslavou – 27. místo 

Kategorie U16 – 63 hráčů 

Zezula Jakub TJ Náměšť nad Oslavou – 3.místo a postup na MČR 

Lang. Šimon ŠK Světlá nad Sázavou – 16.místo 

Pavliš Matěj TJ Jiskra Havlíčkův Brod -18. místo 

Zedníček Filip Gambit Jihlava – 22. místo 

Nesporá Taťána ŠK Světlá nad Sázavou – 26. místo a 2. místo D16 

 

Podrobnější info ve zprávě Managera ŠCTMKV. 

 

11. Polofinále MČR dorostenců a juniorů 2021 

pořadatel: TJ Neratovice, Hotel Esprit, Špindlerův Mlýn 

temním konání: 13.-20.11.2021 

účast: 86 hráčů a hráček, z toho z KŠSV 5  

tempo hry: 9 kol, 2x 90 min./40 tahů + 15 do konce partie + 30 s/ tah od začátku 

Zezula Jakub TJ Náměšť nad Oslavou – 50.místo 

Žaža Martin TJ Náměšť nad Oslavou – 52.místo 

Kučera David Gambit Jihlava – 57. místo 

Lang Šimon ŠK Světlá nad Sázavou – 63.místo 

Pavliš Matěj TJ TJ Jiskra Havlíčkův Brod - 83. místo 

Podrobnější info ve zprávě Managera ŠCTMKV. 

 

12. Polofinále ČR juniorek a dorostenek 2021 

pořadatel: TJ Neratovice, Hotel Esprit, Špindlerův Mlýn  

temním konání: 13.-20.11.2021 

účast – 17 hráček, z KŠSV 1 

tempo hry: 9 kol, 2x 90 min./40 tahů + 15 do konce partie + 30 s/ tah od začátku 

 Nesporá Taťána ŠK Světlá nad Sázavou – 13. místo 

Podrobnější info ve zprávě Managera ŠCTMKV. 

13.  KP jednotlivců v rapid šachu H/D18 a H/D 20 (řízeno STK KŠSV) 

pořadatel: ŠK Světlá nad Sázavou, jako otevřený KP jednotlivců včetně H/D18, H/D20 – O pohár 

města Světlá nad Sázavou – Memoriál Vlastimila Mareše (pro rok 2022) 
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temním konání: 29.12.2021 

účast: 99 hráčů 

tempo hry: 9 kol, 2x12 min+5 s/tah  

 

Kategorie H18 a zároveň Kategorie H20 

1. místo – Lang Šimon ŠK Světlá nad Sázavou 

2. místo – Kučera David Gambit Jihlava 

3. místo – Pavliš Matěj TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

 

Kategorie D18 a zároveň Kategorie D20 

1. místo – Pádivá Tereza ŠK Světlá nad Sázavou 

 

14. Ligy Vysočina mládeže – seriál náborových turnajů o titul 

přeborník Ligy Vysočiny mládeže 

 

V sezóně 2020-2021 měla být liga formou náborových turnajů (7 turnajů) bez KP. Hrát se mělo o titul 

přeborníka LVM. Bohužel z důvodů zhoršujících se epidemiol. situace a vládních opatřeních se 

nekonal ani jeden turnaj. Na prvním turnaji měli být vyhodnoceni vítězové LVM za rok 2020 - jako 

krajský přebor. Předání medailí, diplomů a věcných cen bylo posunuto na první turnaj LVM 2021-

2022. Situace se opět začala zhoršovat a první dva turnaje byly odloženy. Abychom dál nečekali 

s vyhodnocením vítězů, požádala KM KŠSV oddíly, jejichž hráči se umístili v KP 2020 na 1.-3.místě 

o spolupráci – v rámci možností o slavnostní předání medailí, diplomů a cen. Některé oddíly zaslaly 

fotodokumentaci, která je zveřejněna na stránkách KŠSV.  

Pro šachovou sezónu 2021-2022 je naplánovaných 6 turnajů – u prvních dvou je termín pořádání 

odložený, popř. budou turnaje zrušeny. 

               

Termín.listina 1. turnaj 11.12.2021 Žďár nad Sázavou (Mikulášský turnaj) odloženo 

 2. turnaj 29.1.2022 Třebíč odloženo 

 3. turnaj 5.2.2022 Světlá nad Sázavou odloženo 

 4. turnaj 5.3.2022 Humpolec potvrzeno 

 5. turnaj 9.4.2022 Náměšť n. O. (O velikonočního beránka) potvrzeno 

 6. turnaj 7.5.2022 Jihlava potvrzeno 
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C. Reprezentace ČR 

1. Mistrovství Evropské unie 

pořadatel: ŠK Světlá nad Sázavou, Kouty nad Desnou 

temním konání: 13.-22.8.2021 

účast – na toto mistrovství byli nominováni dva hráči z KŠSV, kteří bojovali o titul mistra Evropské 

unie 

tempo hry: 9 ko, 2x90 min. + 30 s/tah 

U8 – 15 hráčů – Brož Pavel ŠK Světlá nad Sázavou – 9.místo 

U10 – 26 hráčů – Policar Martin TJ Náměšť nad Oslavou – 7.místo 

U12 – 21 hráčů – Srba Daniel ŠK Světlá nad Sázavou – 17.místo 

U14 – 19 hráčů – Lang Šimon ŠK Světlá nad Sázavou – 9.místo 

Podrobnější info ve zprávě Managera ŠCTM v KV. 

2. Hybridní mistrovství Evropy mládeže a juniorů 2021 

pořadatel: Evropská šachová unie, Hotel Don Giovanni Praha 

temním konání: 15.-21.10.2021 

účast – na toto mistrovství byli nominováni dva hráči z KŠSV, kteří bojovali o titul mistra Evropy. 

tempo hry: 9 ko, 2x90 min. + 30 s/tah 

Šachový svaz ČR reprezentovalo 12 hráčů a hráček. 

H10 Policar Martin TJ Náměšť nad Oslavou – 73. místo ze 108 hráčů 

D12 Rybáčková Lucie Gambit Jihlava – 18. místo ze 76 hráček 

Podrobnější info ve zprávě Managera ŠCTMKV 

D) Šachové kempy 

Na tři desítky mladých šachistů strávilo 5 dnů v letních šachových kempech v Jedově u Náměště nad 

Oslavou. Kempy se konaly v termínu od 26. 7. do 30.7.2021. Pořadatelem byla nezisková organizace 

ve spolupráci s Krajským šachovým svazem Vysočina a oba kempy byly finančně podpořeny MŠMT. 

Hlavním zaměřením byla šachová výuka pod vedením zkušených trenérů 2.třídy panem GM Petrem 

Veličkou a panem Petrem Mičulkou, která byla doplněna vědomostními soutěžemi, matematikou, 
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aktivním sportováním či osobností výchovou, výletem a táborákem. Někteří si mohli vyrobit i po-

hledy a poslat je svým nejbližším. Při zahájení kempů byla předána od KŠSV a KM KŠSV pochvala 

Lucii Rybáčkové (účastnice kempu) k dosaženému titulu mistryně republiky do dvanácti let.  

 

 

 

 

 

 

E) Projekt ŠSČR – Podpora šachových oddílů a kroužků 

Pro sezonu 2021 byli aktivními mladými šachisty hráči a hráčky narození v roce 2004 a mladší mající 

platnou registraci v ŠSČR nejpozději k datu 30. 9. 2021 a zároveň v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 

2021 splnili minimálně jednu z těchto podmínek - 6 partií ve vážném tempu v jednom turnaji nebo 

v jedné soutěži družstev, nebo 2 partie ve vážném tempu ve dvou turnajích nebo soutěžích družstev, 

popř. dva turnaje ze seznamu započitatelných turnajů. 

V roce 2021 se do projektu ŠSČR – Podpora šachových oddílů a kroužků zapojilo 7 šachových oddílů 

KŠSV. Z čehož 4 oddíly splnily podmínky pro druhou kategorii – 15 a více mladých 

šachistů/šachistek (ŠK Světlá nad Sázavou, TJ Jiskra Havlíčkův Brod, Gambit Jihlava, TJ Náměšť 

nad Oslavou) a tři oddíly splnily podmínky pro první kategorii - 5 a více mladých šachistů/šachistek 

(TJ Žďár nad Sázavou, TJ Jiskra Humpolec a TJ Spartak Pelhřimov).  

 

F) Listina talentů 

K 1.1.2022 máme 36 šachových talentů na LT. LT je pravidelně aktualizována (zajišťuje člen KM pan 

Josef Fišar ml.). Chtěla bych Vás požádat o spolupráci – v rámci vašich oddílů zkontrolovat, jestli 

údaje o pracovnících s mládeží jsou aktuální, či neúplné, nebo jestli je tam není pracovník, který už 

se mládeži nevěnuje. Další aktualizace bude po odehrání MČR mládeže.  

 

G) Plán na rok 2022 

- je vyhlášené konkursní řízení na pořádání 7 KP – termín přihlášek je do 6.2.2022. K dnešnímu dni 

KM neobdržela žádnou přihlášku na pořádání KP. 
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- připravujeme pořádání soustředění talentované mládeže – 29.1.2022 se bude ve Světlé nad Sázavou 

konat mimořádné presenční soustředění na přípravu MČR – místo turnaje LVM, který byl odložen 

v přípravě jsou 3 on-line soustředění 

na prázdniny plánujeme dvoudenní soustředění – hledáme vhodné prostory a oslovili jsme některé 

majitele objektů v Kraji Vysočina 

na podzim plánujeme 2 on-line a podle situace i presenční soustředění 

- KM ve spolupráci ŠCTM bude připravovat projekty podpory na jednotlivá mistrovství 

- KM zvažuje pořádání KP jednotlivců mládeže formou OPENů – snažili jsme se, aby KP byly pouze 

pro hráče KŠSV – aby vyhrál ten nejlepší a nebyl výsledek zkreslený. Na druhou stranu, pokud se 

naší talenti mají zlepšovat a zvyšovat si výkonnostní třídu – v uzavřeném turnaji toho nedocílí a jsou 

nuceni se zúčastňovat otevřených OPENů, které pořádají jiné kraje. Proto bychom jim chtěli vyjít 

vstříc a vytvořit jim podmínky i v našem kraji. 

-Počátkem měsíce ledna t.r. požádal pan Jan Zezula o uvolnění z funkce managera ŠCTM v KV a 

členství v KM z důvodu velkého pracovního vytížení. Novým členem KM a managerem ŠCTM v 

KV se stal Josef Kratochvíl (předseda STK KŠSV), novou členkou s poradním hlasem se stala paní 

Olga Policarová. 

V tomto roce budeme pracovat v tomto složení: 

 

Předsedkyně 
Drahomíra Kaňková, Nová Cerekev, 

Částkovice 12, 393 01 Pelhřimov 

721 896 641 

kankova.d@seznam.cz 

Člen, manager KCTM 
Josef Kratochvíl, Petráveč 87, 59401 

Velké Meziříčí 

774 705 816 

ttucnakk@seznam.cz 

Člen 
Jiří Widerlechner, Kollárova 5, 

58601 Jihlava 

603 325 185 

widerlechner@centrum.cz 

Člen Vítek Veselý, 580 01 Havl.Brod 
 

vitek.ves@seznam.cz 

Člen 
Bc. Josef Fišar, Palachova 7/20, 591 

01 Žďár nad Sáz. 

773 515 510 

fisar.josef@post.cz 

Členka s hlasem 

poradním 
Olga Policarová, Batelov 

724795389 

oli.bat@seznam.cz 
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Závěrem bych chtěla vyzvat oddíly ke spolupráci a zdůraznit mediální činnost.  

Za poslední 2 roky v některých oddílech nejsou mladí šachisté – nehrálo se, nekonaly se náborové 

turnaje (VLM). Tato situace není tak výrazná u oddílů, kde trenéři nepřetržitě pracovali a řešili situaci 

on-line formou. Za tuto práci bych jim chtěla poděkovat – odvedli velký kus práce, který se jim vrací 

v podobě úspěchů jejich svěřenců. Jsem přesvědčena, že každého potěší pochvala a uznání, a 

především u dětí a mládeže. Proto bych vás chtěla požádat o spolupráci, abyste nám posílali, byť jen 

krátké zprávy/články/fota z akcí, kterých se vaši mladí talenti účastní. Moc rádi jejich úspěchy 

zveřejníme.  

 

Drahomíra Kaňková  

Předsedkyně KM KŠSV  

V Částkovicích 25. ledna 2022  

 

7. Závěrečná zpráva KŠSV k projektu krajských tréninkových center 

na rok 2021 

                                                            

Krajský šachový svaz se po vyhodnocení projektu v roce 2020 rozhodl pokračovat v původní myš-

lence uceleného okruhu témat. I když byla snaha zapojit více trenérů, tak se všechna soustředění 

uskutečnila pod vedením GM Petra Veličky a Petra Mičulky. Oba trenéři II. třídy. Rok 2020, zasažený 

Covidovou pandemií, ukázal, že se dá trénovat prostřednictvím online formy. Ukázal, že velká vět-

šina hráčů, je schopna to zvládnout. Největší problémy jsou u nejmladších hráčů, kde je složité udržet 

jejich pozornost. Ukázalo to mnoho výhod a asi jen jednu nevýhodu. Ta nevýhoda je absence osob-

ního kontaktu a práce nad hmatatelnou šachovnicí.  Více pozitiv nás směřovalo i tak k formám online, 

i kdyby tu Covid nebyl. Bohužel i začátek roku 2021 se nesl ve znamení omezení, a tak jsme neváhali 

a do online soustředění naskočili velice rychle. V první polovině roku se podařilo uspořádat hned 8 

soustředění formou online. Zkušenost z minulého roku již vedla k nastavení délky na 4 hodiny, s krát-

kými 5minutovými přestávkami.  Když si Covid během června začínal vybírat dovolenou, došlo ko-

nečně na hraní partií.  V tu chvíli jsme byli velice rádi, když jsme viděli zájem hráčů jezdit na turnaje, 

a tak se soustředění na celé léto odložila.  Většina hráčů doplnila svoji šachovou přípravu, jak hraním 
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turnajů, tak pobytem na letních šachových táborech nebo kempech. I my v kraji jsme spolupracovali 

na 5denním letním táboře, který byl realizován jinou neziskovou organizací.  

Při mé osobní účasti nebo sledováním výsledků na chess-ressult.com jsem zaznamenal aktivitu mlá-

deže z Listiny talentů na turnajích Open ČB, Open Pardubice, Turnaj družstev v Pardubicích, Open 

Staré Město, Jeseník Open a další.  Bylo velmi potěšující vidět a sledovat, jak hráči úročí svoji pra-

covitost během online tréninků a složité covidové doby.  Více hráčům se podařil během letních tur-

najů výrazný až více jak 300 Elo bodový nárůst. Tento nárůst pak potvrdili na Mistrovství Moravy 

a Slezska. KŠSV získal z MMaS hned 6 postupových míst v chlapeckých kategoriích a získal 5 me-

dailových umístění.  Protože součástí projektu byla možnost trenérského zajištění při turnaji, tak jsme 

i tuto možnost využili. Aktivní účast trenérů při turnaji je dle mého názoru velmi důležitá a velmi 

účinná v jejich zlepšování.  Z vlastní zkušenosti vidím, že týden s trenéry na turnaji dá hráčům tolik, 

jako půlrok práce na trénincích. Navíc i zde je co hráče učit. Jak se mají při turnaji chovat, že si mají 

partii rozebrat, a hlavně práce na přípravě, která je dnes velkým faktorem úspěchu v partii.  

Aktivita hráčů, a i trenérů na turnajích a zápasech pak dlouho bránila uspořádání dalších soustředění, 

a tak se nedařilo najít termín. Termín jsme našli na předpokládané poslední soustředění v tomto roce 

dne 27. listopadu, které opět, s nástupem vysokých covid čísel byl formou online. 

Nyní zprávy k jednotlivým akcím. 

Zpráva z 1. soustředění Šachového centra talentované mládeže v Kraji Vysočina (ŠCTMKV). 

Začal nám nový rok 2021 a neřád Covid-19 nám stále otravuje naše životy a šachové dění. Všichni 

stále vyhlížíme v naději konec této omezující doby a těšíme se ke skutečným šachovým deskám. 

Bohužel, i když se náznaky rozbolnění objevují, stále není možné si šachy tváří v tvář zahrát. A tak 

nám nezbývá než hrát a trénovat online. Na mnoha hráčích už je znát únava a otrávenost, že nemohou 

poměřit svoje síly se svými soupeři, ale i kamarády. Víme, že je to čím dá náročnější se přimět k ša-

chovému studiu, když nemůžeme to pak ověřovat a prodávat v praxi, ale věříme, že vytrvalost se 

všem, kdo budou pracovat, vyplatí. Proto jsme po krátké pauze opět zahájili online soustředění 

ŠCTMKV. První soustředění roku 2021 se konalo v sobotu 30. ledna.  Trenérské činnosti se opět 

ujala dvojice GM Petr Velička a Petr Mičulka. Pokračujeme také v čtyřhodinovém bloku s malými 

přestávkami. 

Pro první soustředění si Petr Velička připravil téma: Věžové koncovky V+3P vs V+2P a Petr Mi-

čulka: Plán 1. díl.   

Zhodnocení očima trenérů: 

Zhodnocení on-line soustředění ŠCTMKV 30. 1. 2021 – skupina A 

Soustředění se zúčastnilo celkem 18 žáků, což je zhruba stejně jako u soustředění, která byla v závěru 

minulého roku – zdá se, že se vytvořila určitá „klientela“, která se soustředění pravidelně účastní. 

Soustředění bylo, jak se stalo zvykem, 4hodinové, se třemi kratšími přestávkami (5-10 min).  
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Téma bylo tentokrát jen jedno – věžové koncovky V+3P vs V+2P. Jednalo se o téma velice rozsáhlé 

a byl jsem rád, že jsem za ty 4 hodiny stihl dětem ukázat vše nejpodstatnější. 

Technické problémy se nám opět vyhýbaly (až snad na jednu výjimku – Tomáš Koumar, ten měl nějaký 

problém s internetem a vypadával mu obraz) 

V rámci prezentace jsem tentokrát zařadil na úvod a poté zhruba v polovině soustředění vždy jednu 

lehkou úlohu (jednotažka), až na jednu výjimku (Matěj Ecler) všichni do chatu řešení napsali. Kon-

cem každého bloku byla vždy ještě jedna úloha a následovala kratší diskuze. 

Z celého soustředění obdrželi všichni účastníci materiál a úkoly ve formátu pgn.  

Zpracoval GM Petr Velička 

Vyhodnocení bodovací soutěže řešení domácích úkolů za rok 2020 

1. místo Jakub Zezula  92 bodů 

2. místo Martin Policar  75 bodů 

3. místo Lucie Rybáčková 64 bodů 

 

Zpráva ze soustředění ŠCTMKV online 30. 01. 2021 (skupina B): 

Pro skupinu B připravil následující téma: Plán – I. díl 

Soustředění se uskutečnilo online prostřednictvím Skype, kdy se účastníci přihlašovali předem 

organizátorovi, tak trenérům dle instrukcí v propozicích. Pro přehled účastníků byl několikrát během 

soustředění vyfocen monitor se jmény účastníků. 

První soustředění v roce 2021 bylo čtyřhodinové. Materiály byly připraveny ve formě ChessBase 

a pro snadnější pochopení jednotlivých myšlenek byly v průběhu výkladu doplňovány systematickou 

barevnou grafikou. Téma plánu v šachové partii je velmi obsáhlé, a tak se dnešní 4 hodiny nazvaly I. 

dílem, v některém z následujících soustředění budou předneseny další příklady v II. dílu. První díl 

tématu „Plán“ byl o vysvětlení toho, co to vůbec je a proč ho potřebujeme. Začínal nejjednoduššími 

matovými postupy a pokračoval koncovkami a posléze střední hrou. Probrané téma bude ještě zasláno 

e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění.  
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Skupina B byla obsazena 12 mladými hráči, kterým jsem za správná řešení i aktivitu v chatu 

přiděloval body:  

David Brychta (Gambit Jihlava) 7 bodů, Adam Brychta (Gambit Jihlava) 7, Jakub Stejskal (Gambit 

Jihlava) 14, Vojtěch Havel (Spartak Pelhřimov) 4, Pavel Brož (Světlá) 8, Kamila Havelková (Gambit 

Jihlava) 9, Aleš Havelka (Gambit Jihlava) 5, Stanislav Pelán (TJ+DDM Náměšť nad Oslavou) 13, 

Ondřej Malý (TJ+DDM Náměšť nad Oslavou) 2, Alex Brsoyan (Gambit Jihlava) 11, Adam Novotný 

(Světlá) 6 a Vít Kovařík (Gambit Jihlava) 12. 

Poprvé se nám stalo, že jeden z chlapců inicioval skupinu „KCTM B Mičulka“ jako první, pak jsem 

nemohl sdílet obrazovku. Vyřešili jsme to tak, že všichni jsme se odpojili a nový přenos jsem zahájil 

já a ostatní se přihlásili na prozvonění. Bohužel jeden ze zájemců – Filip Šorf – se se mnou pokoušel 

neúspěšně spojit. To mne moc mrzí, dostane aspoň probírané materiály e-mailem. Systém mi také 

hlásí, že počet klientů na prozvonění je příliš velký – ve skupině „KCTM B Mičulka“ je téměř 30 

adres, ačkoliv jednotlivých soustředění se účastnilo loni vždy mezi 10-18 účastníky. Rozhodl jsem se, 

že od příštího soustředění budu pro každé tvořit novou skupinu, v názvu bude na konci přidáno datum, 

např. „KCTM B Mičulka 13.2.“ Dále je třeba upozornit účastníky, aby nezačínali činnost skupiny, 

ale přihlašovali se až po prozvonění trenérem.     

 Ing. Petr Mičulka  

 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům, kteří naši snahu opětují jejích zájmem a účastí na sou-

středěních. Poděkování také patří všem rodičům, kteří svým dětem s online pomáhají. Dále bych rád 

oslovil všechny rodiče a hráče, kteří se online soustředění nějak bojí, nebo je mají v nelibosti, protože 

se děti celý týden připravují online i do škol a již nechtějí, aby našli odvahu anebo přehodnotili svá 

rozhodnutí a bojovali společně s námi.  My víme, že je to náročné, ale musíme bojovat za udržení 

mládeže a budoucnosti této královské hry.  Myslím, že jsme natolik upravili dobu soustředění, že ty 

4 hodinky s malými pauzami nejsou již velkou zátěží i po celém týdnu online školní výuky. 

Zpráva z 2. soustředění ŠCTMKV 

Druhé online soustředění na sebe nenechalo dlouho čekat a hned 14 dnů po prvním opět v sobotu 13. 

února se hráči opět slyšeli s trenéry na online soustředění ŠCTMKV. Po drobných technických potí-

žích v prvním soustředění se vše tentokrát podařilo bez problémů.  Vzhledem k tomu, že sledujeme 
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a vyhodnocujeme účast a pracovitost hráčů, mají za úkol trenéři provádět nějakou formu prezence.  

Nemůžeme a ani nechceme nikoho do soustředění nutit, ale také nemůžeme dopustit, aby byli někteří 

hráči prezentování, že se účastnili, a přitom si udělají jen čárku při zahájení a pak to vypadá, že u 

monitoru nejsou. Proto trenéři průběžně prověřují, zda jsou hráči opravdu přítomni soustředění. Také 

je sledována aktivita hráčů na otázky trenérů. Jak budete moci číst v hodnocení trenérů, jsou tam jisté 

nedostatky.  Opravdu nikoho nechceme nutit, ale je mích myšlenkách odměnit pracovité hráče. A 

proto je potřeba vědět, že je možné a dost pravděpodobné, že se účast a aktivita na soustředěních 

může projevit na podpoře hráčů při turnajích jako je MMaS, MČR aj.  

Nyní už jen krátká hodnocení očima trenérů: 

Zpráva ze soustředění ŠCTMKV online 13. 02. 2021 (skupina B): 

Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil následující téma: Strategie – 1. díl 

Soustředění se uskutečnilo online prostřednictvím Skype, kdy se účastníci přihlašovali předem 

organizátorovi, tak trenérům dle instrukcí v propozicích. Pro přehled účastníků byl několikrát 

během soustředění vyfocen monitor se jmény účastníků. 

Druhé soustředění v roce 2021 bylo čtyřhodinové. Materiály byly připraveny ve formě ChessBase a 

pro snadnější pochopení jednotlivých myšlenek byly v průběhu výkladu doplňovány systematickou 

barevnou grafikou. Téma strategie v šachové partii je velmi široké, a tak byly dnešní 4 hodiny 1. dílem 

tohoto tématu. V některém z následujících soustředění budou předneseny další příklady v dalších 

dílech Strategie. První díl tématu „Strategie“ se věnoval základním strategickým zásadám zahájení 

– boj o střed, vývin figur, jak zacházet s pěšci. Probrané téma bude ještě zasláno e-mailem včetně 

úkolů do příštího soustředění.  

Skupina B byla obsazena 14 mladými hráči, kterým jsem za správná řešení i aktivitu v chatu 

přiděloval body:  

David Brychta (Gambit Jihlava) 14 bodů, Adam Brychta (Gambit Jihlava) 9, Jakub Stejskal (Gambit 

Jihlava) 6, Vojtěch Havel (Spartak Pelhřimov) 1, Pavel Brož (Světlá) 8, Kamila Havelková (Gambit 

Jihlava) 1, Aleš Havelka (Gambit Jihlava) 1, Alex Brsoyan (Gambit Jihlava) 5, Adam Novotný 

(Světlá) 2, Filip Šorf (Žďár) 9, Kryštof Spilka (Jihlava) 8, Kvido Wasserbauer (H.Brod) 2, Ladislav 

Vojtěch (V.Bíteš) 6, Antonín Čermák (Pelhřimov) 2 body. 

Vzhledem k velkému počtu klientů ve skupině „KCTM B Mičulka“ - téměř 30 adres bude pro každé 

soustředění vytvořena nová skupina, v názvu bude na konci přidáno datum, tentokrát „KCTM B 

Mičulka 13.2“ (příští soustředění bude skupina „KCTM B Mičulka 27.2“ vytvořena jen z hráčů 

přihlášených na toto soustředění. Pro větší počet účastníků a větší množství názvů kontaktů na skype, 

chatu, mailech atd. – např. Lada Čermáková / Lada / Antonín Čermák / PistulkovaL@seznam.cz atd. 

(to je jeden žák) pro větší přehlednost vytvořím další tabulku s přehlednými kontakty (kdo je kdo). 

Ing. Petr Mičulka 

mailto:PistulkovaL@seznam.cz
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Zhodnocení on-line soustředění ŠCTMKV 13. 2. 2021 – skupina A 

Soustředění se zúčastnilo celkem 23 žáků, což je po období kolem Vánoc a přelomu nového roku 

opětovný nárust.  

Soustředění bylo jako obvykle 4hodinové se třemi krátkými přestávkami. Témata byla probrána dle 

plánu (Lavírování a Oběť kvality na c3), ukázal jsem dětem několik vzorových partií, přičemž jsme 

několik zajímavých pozic společně analyzovali. Ke konci každého bloku děti řešily jednu úlohu a ná-

sledně proběhla diskuze ke vzniklým pozicím. 

Prezenci jsem tentokrát řešil formou jednoduchým šachových otázek. Úvodní otázku nestihli Tomáš 

Koumar a Matěj Pavliš – údajně vznikl nějaký problém při hromadném prozvánění všech účastníků. 

Oba jsem prozvonil znovu po následné reklamaci, úvodní otázku ale oba propásli. Na otázky opět 

nereagoval Matěj Ecler, Ruda Richter se pro změnu nestihl vrátit z přestávky a propásl druhou pre-

zentační otázku. 

Jinak ale proběhlo vše hladce a bez problémů. Z celého soustředění obdrželi všichni účastníci mate-

riál a úkoly ve formátu pgn.  

Zpracoval GM Petr Velička 
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Věříme, že hráči, kteří se na soustředění přihlašují, chtějí maximálně využít tuto příležitost a budou 

svou aktivitou a dochvilností nápomocni trenérům, ale také tak je tím odmění za jejich snahu je něco 

naučit. Věřím, že se zase v hojném počtu uslyšíte na 3. online soustředění 27. února v obvyklém čase. 

Také budeme velice rádi za připomínky, náměty, ale i třeba kritiku, protože jen tak můžeme zlepšovat 

a udržet soustředění příjemné a užitečné. 

Zpráva z 3. online soustředění ŠCTMKV 

V sobotu 27. února se uskutečnilo třetí online soustředění ŠCTM v KV. Soustředění se stále těší velké 

oblibě hráčů, ale budeme rádi, kdyby se přidali i další. Jak to vypadá, tak nás brzký návrat za šachov-

nice nečeká. Věříme, že jste již mnozí otrávení z této situace a stejně tak jako já přemýšlíte, kdo škodí 

víc zda kovid-19 nebo naše vláda a jejich opatření, ale bohužel s tím moc nenaděláme a musíme to 

brát jako jednu neskutečně dlouhou šachovou partii. Všichni věříme, že jednou zvítězíme a sejdeme 

se opět za šachovnicemi.  Naplánovaná série tří soustředění úspěšně skončila, a tak jsem se ptal, zda 

nějak formát změnit. Zejména frekvence soustředění byla předmětem dotazu.  V odpovědích přišlo, 

že hlavně aby soustředění byla.  Část z vás se přizpůsobí, část by uvítala tři týdenní frekvenci a větší 

skupinka se vyjádřila pro 14tidenní.  Spojíme-li část, co se přizpůsobí s těmi pro 14 dní, vychází 

většina. Po poradě s trenéry i současnému dalšímu omezení pohybu jsme se rozhodli zachovat na 

další období tří soustředění opět frekvenci po 14 dnech. Věříme, že kdo chce na sobě pracovat, tuto 

píli zúročí. V brzké době vydáme tedy propozice opět na sérii tří soustředění. Nyní se pojďme podívat 

na to, jak to viděli při třetím soustředění oba trenéři: 

Zhodnocení on-line soustředění ŠCTMKV 27. 2. 2021 – skupina A 

Soustředění se zúčastnilo celkem 19 žáků, což je oproti soustředění před 2 týdny mírný pokles, ale 

myslím si, že účast na soustředěních si drží velmi slušný standard.  

Soustředění bylo opět 4hodinové se třemi krátkými přestávkami. Témata byla probrána dle plánu 

(Čínský drak a koncovky různobarevných střelců za přítomnosti věží). Opět jsem dětem ukázal vzo-

rové partie, na závěr každého bloku se řešila jedna úloha, průběžně probíhaly analýzy zajímavých 

momentů z jednotlivých partií. 

Stejně jako na minulých 2 soustředěních jsem prezenci řešil formou jednoduchých otázek. 3 opozdilci 

(Martin Žaža, David Žaža a Filip Zedníček) nestihli úvodní otázku. Na druhou otázku v průběhu sou-

středění už odpověděli všichni.  Problémy s připojením či vytočením se tentokrát nevyskytly žádné, 

takže celé soustředění proběhlo v naprostém pořádku. Všem účastníkům soustředění jsem poslal ma-

teriály ze soustředění (včetně úloh) ve formátu pgn. 

Zpracoval GM Petr Velička 
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Zpráva ze soustředění ŠCTMKV online 27. 02. 2021 (skupina B): 

Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil následující téma: Taktika 1. díl – Vazba 

Soustředění se uskutečnilo online prostřednictvím Skype, kdy se účastníci přihlašovali předem 

organizátorovi, tak trenérům dle instrukcí v propozicích. Pro přehled účastníků byl několikrát během 

soustředění vyfocen monitor se jmény účastníků. 

Třetí soustředění v roce 2021 bylo čtyřhodinové. Materiály byly připraveny ve formě ChessBase a 

pro snadnější pochopení jednotlivých myšlenek byly v průběhu výkladu doplňovány systematickou 

barevnou grafikou. Téma taktiky jsme začali podtématem Vazba, ke kterému jsme si v dnešních 4 

hodinách ukázali a vysvětlili asi 60 příkladů jednodušších i trochu složitějších. Probrané téma bude 

ještě zasláno e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění.  

Skupina B byla obsazena 15 mladými hráči, kterým jsem za správná řešení i aktivitu v chatu 

přiděloval body. Tentokrát se jednalo o zatím nejbohatší bodovou sklizeň, neboť jsem tématu využil 

ke krátkým ukázkám a prostor pro reakce byl obrovský, navíc taktika jde mladým šachistům nejlépe:  

David Brychta (Gambit Jihlava) 38 bodů, Adam Brychta (Gambit Jihlava) 16, Vojtěch Havel (Spartak 

Pelhřimov) 2, Pavel Brož (Světlá) 30, Alex Brsoyan (Gambit Jihlava) 14, Adam Novotný (Světlá) 34, 

Filip Šorf (Žďár) 20, Kryštof Spilka (Jihlava) 8, Kvido Wasserbauer (H.Brod) 18, Antonín Čermák 

(Pelhřimov) 22 body, Ladislav Vojtěch (Velká Bíteš) 12, Metoděj Vojtěch (Velká Bíteš) 18, Ondřej 

Malý (TJ+DDM Náměšť) 20, Stanislav Pelán (TJ+DDM Náměšť) 22, Vít Kovařík (Gambit Jihlava) 

18 bodů. 

Dnešní soustředění byla skupina s názvem „KCTM B Mičulka 27.2“, na dalších soustředěních bude 

vytvořena jen z hráčů přihlášených na toto soustředění a lišit se bude v číslech na konci podle data.  

Petr Mičulka 
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4. Online soustředění ŠCTMKV 

V sobotu 13. března se uskutečnilo již 4. soustředění ŠCTMKV. Po dotazu na četnost soustředění 

a názoru trenérů jsme se rozhodli pokračovat ve 14denním intervalu. Sice už se objevuje únava 

a frustrace hráčů z početného trénování a nemožnosti si zahrát šachovou partii. S příslovím těžce na 

cvičišti, lehko na bojišti věřím, že kdo vytrvá, sklidí za jeho píli odměnu v podobě zlepšení jejich 

šachové hry a věřím, že i dosáhnou nějakého pěkného úspěchu. Všichni snad doufáme, že po skončení 

této naplánované série tří soustředění se již bude moci hrát. Musíme být trpělivý a nedělat si velké 

naděje, abychom pak nebyli ještě více zklamáni a otrávení tím, že se tak nestane. Já sám si dělám 

naděje, že první turnaje se budou moci hrát až o prázdninách. Hlavně si přeji, aby se již rozeběhla 

příští sezona a dohrála se. 

Zhodnocení on-line soustředění ŠCTMKV 13. 3. 2021 – skupina A 

Soustředění se zúčastnilo celkem 21 žáků, což je oproti soustředění před 2 týdny mírný nárůst. Účast 

dlouhodobě osciluje kolem 20, což si myslím, že je číslo velmi vysoké. 

Jako tradičně bylo soustředění 4hodinnové. 4 výukové bloky po cca 55 minutách se třemi krátkými 

přestávkami. Témata byla probrána dle plánu-koncovky střelce proti jezdci za přítomnosti věží a Ini-

ciativa. Opět jsem dětem ukázal vzorové partie, na závěr každého bloku se řešila jedna úloha, prů-

běžně probíhaly analýzy zajímavých momentů z jednotlivých partií. 

Aktivní účast na soustředění jsem opět řešil formou jednoduchých úloh. Jedna úloha byla hned na 

začátku (2 opozdilci jí nestihli) a druhá úplně na závěr (zde pro změnu bylo několik „uprchlíků“, 

kteří zřejmě spěchali na oběd) – viz tabulka účasti.  

Problémy s připojením či komunikací nebyly žádné, všem účastníkům jsem poslal materiály ve for-

mátu pgn.  

Zpracoval GM Petr Velička 
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Zpráva ze soustředění ŠCTMKV online 13. 03. 2021 (skupina B): 

Soustředění se uskutečnilo online prostřednictvím Skype, kdy se účastníci přihlašovali předem 

organizátorovi i trenérům dle instrukcí v propozicích. Čtvrté soustředění v roce 2021 bylo stejně jako 

předchozí čtyřhodinové. Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil následující téma: Plán 2 – 

Hodnocení pozice a tvorba plánu. Materiály byly připraveny ve formě ChessBase a pro snadnější 

pochopení jednotlivých myšlenek byly v průběhu výkladu doplňovány systematickou barevnou 

grafikou. V tématu Plán jsme pokračovali hodnocením pozice a z něj vycházející tvorbou plánu. 

Okomentovali jsme si asi 10 vzorových partií. Probrané téma bude ještě zasláno e-mailem včetně 

úkolů do příštího soustředění.  

Skupina B byla obsazena 13 mladými hráči, kterým jsem za správná řešení i aktivitu v chatu 

přiděloval body. Tentokrát bylo vzhledem k volbě tématu více vysvětlování a méně prostoru 

k bodování, nicméně poznamenal jsem si u jednotlivých dětí následující počty bodů: 

David Horák (TJ Spartak Pelhřimov) 7, Pavel Brož (Světlá) 15, Filip Šorf (Žďár) 13, Kvido 

Wasserbauer (H.Brod) 13, Antonín Čermák (Pelhřimov) 11, Ladislav Vojtěch (Velká Bíteš) 13, Alex 

Brsoyan (Gambit Jihlava) 10, Metoděj Vojtěch (Velká Bíteš) 11, Ondřej Malý (TJ+DDM Náměšť) 12, 

Vojtěch Havel (Pelhřimov) 2, Vít Kovařík (Gambit Jihlava) 8, Stanislav Pelán (TJ+DDM Náměšť) 

13, Adam Novotný (Světlá) 12 bodů.  

Dnešní soustředění byla skupina s názvem „KCTM B Mičulka 13.3“, na dalších soustředěních bude 

vytvořena jen z hráčů přihlášených na soustředění a lišit se bude v číslech na konci podle data.  

Ing. Petr Mičulka 
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5. soustředění ŠCTMKV online 

V sobotu 27. března se konalo již páté soustředění Šachového centra talentové mládeže v Kraji Vy-

sočina.  Účastnilo se celkem 38 mladých šachistů a šachistek.  Vše probíhalo bez zjevných technic-

kých problémů, hráči se zapojují čím dál více aktivně do práce s trenéry, tak z toho máme velkou 

radost.  Početná účast je pro nás palivem pro další práci. 

Zhodnocení on-line soustředění ŠCTMKV 27. 3. 2021 – skupina A 

Soustředění se zúčastnilo celkem 22 hráčů, což je o jednoho více, než na soustředění před 2 týdny. 

Dá se říci, že účast na posledních soustředěních je konzistentní.  

Jako tradičně bylo soustředění 4 -hodinové – 4 výukové bloky po cca 55 minutách s třemi krátkými 

přestávkami. Témata byla probrána dle propozic. Opět jsem dětem ukázal vzorové partie, na závěr 

každého bloku se řešila jedna úloha, průběžně probíhaly analýzy zajímavých momentů z jednotlivých 

partií. Delší dobu jsme tentokrát věnovali i rozboru řešení domácích úloh. 

Aktivní účast na soustředění jsem opět řešil formou jednoduchých úloh či otázek. Jedna úloha byla 

zhruba v polovině a druhá úplně na závěr („uprchlíků“ spěchajících na oběd bylo tentokrát méně) – 

viz tabulka účasti. 2 body mají Ti, co prošli oběma „kontrolami, bod Ti, kteří jen jednou (nula tento-

krát nenastala). 

Připojení tentokrát trochu zlobilo, podařilo se to naštěstí vyřešit restartem či přechodným vypnutím 

kamery.  

GM Petr Velička 



35 
 

 

Zpráva ze soustředění ŠCTMKV online 27. 03. 2021 (skupina B): 

Soustředění se uskutečnilo online prostřednictvím Skype, kdy se účastníci přihlašovali předem 

organizátorovi i trenérům dle instrukcí v propozicích. Páté soustředění v roce 2021 bylo stejně jako 

předchozí čtyřhodinové. Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil následující téma: Strategie 2 – 

Bezpečí krále a střední hra. Materiály byly připraveny ve formě ChessBase a pro snadnější pochopení 

jednotlivých myšlenek byly v průběhu výkladu doplňovány systematickou barevnou grafikou. 

V tématu Strategie jsme pokračovali zadržením krále v centru a začali jsme probírat partie 

s typickými pěšcovými formacemi – spojení pěšci, opožděný pěšec. Okomentovali jsme si asi 10 

vzorových partií. Probrané téma bude ještě zasláno e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění.  

Skupina B byla obsazena 16 mladými hráči, kterým jsem za správná řešení i aktivitu v chatu 

přiděloval body. I tentokrát bylo vzhledem k volbě tématu více vysvětlování a méně prostoru 

k bodování (zato příště v budou všichni v taktickém tématu bodově „odškodněni“), nicméně 

poznamenal jsem si u jednotlivých dětí následující počty bodů: 

David Horák (TJ Spartak Pelhřimov) 3, Pavel Brož (Světlá) 5, Filip Šorf (Žďár) 6, Kvido Wasserbauer 

(H.Brod) 9, Antonín Čermák (Pelhřimov) 6, Ladislav Vojtěch (Velká Bíteš) 4, Alex Brsoyan (Gambit 

Jihlava) 4, Metoděj Vojtěch (Velká Bíteš) 5, Ondřej Malý (TJ+DDM Náměšť) 4, Vojtěch Havel 

(Pelhřimov) 2,  Vít Kovařík (Gambit Jihlava) 3, Stanislav Pelán (TJ+DDM Náměšť) 8, Aleš Havelka 

(Gambit Jihlava) 4, Kamila Havelková (Gambit Jihlava) 6, Kryštof Spilka (Gambit Jihlava) 2, Adam 

Novotný (Světlá) 5 bodů.  

Dnešní soustředění byla skupina s názvem „KCTM B Mičulka 27.3“, na dalších soustředěních bude 

vytvořena jen z hráčů přihlášených na soustředění a lišit se bude v číslech na konci podle data.  

Petr Mičulka 
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Zpráva z 6. online šachového soustředění ŠCTMKV 

V sobotu 10. dubna se konalo již 6. soustředění ŠCTMKV.  Tím jsme dovršili druhou sérii 

naplánovaných soustředění.  Po všechny termíny si udržujeme krásnou účast nad 30 účastníků. Snad 

jen v jednom případě to padlo pod tuto hranici. Je patrné, že se ustálila skupinka hráčů a hráček, které 

to snad baví a kteří mají zájem na sobě pracovat. Určitě je v seznamu vždy nějaká proměna jmen. 

Někdo si potřebuje odpočnout, někdo má jiné povinnosti, ale i tak se zase po čase vrátí. Což je velmi 

důležité a pro nás povzbuzující. Začínám v naději vyhlížet možnost nějakého prezenčního 

soustředění, ale nechceme zatím dělat plané naděje. Ale věřte, že bychom nebyli radši, kdybychom 

se mohli už konečně sejít.  Bohužel ale nejsem příliš velkým optimistou, že se tak stane do začátku 

prázdnin. I kdyby se rozvolnilo natolik, že to bude možné, jsou snad všechny termíny do prázdnin 

rozplánované šachovými turnaji. V našich myšlenkách je zatím udělat tak jako minulý rok vícedenní 

soustředění. Jestli to bude Želiv nebo někde jinde ještě nevíme. Co víme jistě, je to, že připravujeme 

další sérii soustředění online. Je těžké k těmto jednotvárným soustředěním psát nějaké zajímavé 

informace, a tak opět krátké shrnutí od trenérů. Tentokrát dáme nejdříve prostor skupině B, kde 

věříme, že nám rostou nějací noví talenti. 
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Zpráva ze soustředění KCTM 2021-06 online 10. 04. 2021 (skupina B): 

Jak už se stalo od října 2020 běžnou praxí, soustředění se uskutečnilo online prostřednictvím Skype. 

Šesté letošní soustředění bylo čtyřhodinové. Ing. Petr Mičulka si pro skupinu „KCTM B Mičulka 

10.4“ připravil téma: Taktika 2 – Vidle. Materiály v podobě asi 40 ukázek z cizí i vlastní praxe byly 

připraveny ve formě ChessBase a v průběhu vysvětlování byly doplňovány různobarevnými poli a 

šipkami pro zvýraznění důležitých myšlenek. Probrané téma bude ještě zasláno e-mailem včetně úkolů 

do příštího soustředění.  

Skupina B byla obsazena 12 mladými hráči, kterým jsem za správná řešení i aktivitu v chatu 

přiděloval body, vzhledem ke krátkým taktickým variantám byla značná šance dostat větší počet bodů. 

U jednotlivých mladých šachistů jsem si poznamenal následující počty bodů: 

David Brychta (Gambit Jihlava) 17, Adam Brychta (Gambit Jihlava) 9, David Horák (TJ Spartak 

Pelhřimov) 12, Pavel Brož (Světlá) 23, Filip Šorf (Žďár) 12, Josef Beránek (Spartak Velká Bíteš) 11, 

Kvido Wasserbauer (H.Brod) 19, Antonín Čermák (Pelhřimov) 11, Alex Brsoyan (Gambit Jihlava) 

13, Ondřej Malý (TJ+DDM Náměšť) 3, Vojtěch Havel (Pelhřimov) 1,  Adam Novotný (Světlá) 12 

bodů.  

Ing. Petr Mičulka 

 

Zhodnocení on-line soustředění ŠCTMKV 10. 4. 2021 – skupina A 

Soustředění se zúčastnilo celkem 20 žáků, což je zhruba standart. I tentokrát bylo soustředění 4hodi-

nové, s třemi krátkými přestávkami. Byla probrána témata dle propozic, dětem jsem opět ukázal vzo-

rové partie, na závěr každého bloku se řešila jedna úloha.  
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Kontrola aktivní účasti dopadla tentokrát velmi dobře, odpověď na položené otázky jsem dostal od 

všech dětí. Jak už se stalo zvykem, děti byly během soustředění aktivní, u některých pozic jsme se 

zdrželi trochu více a analyzovali je.  

Opět byly drobné problémy s připojením, byl jsem nucen na část soustředění vypnout svojí kameru, 

problém se tímto naštěstí vyřešil.   

Zpracoval GM Petr Velička 

 

Zpráva ze 7. online soustředění ŠCTMKV 

Zhodnocení on-line soustředění ŠCTMKV 01. 05. 2021 – skupina A 

Soustředění se zúčastnilo celkem 18 žáků, což je mírný úbytek oproti předchozím soustředěním (asi 

se projevil nástup jarního počasí, navíc 1.5 byl svátek). Nicméně zdá se, že se vytvořila početná sku-

pinka „skalních“ účastníků. 

Délka soustředění byla opět 4hodiny, s třemi krátkými přestávkami. Byla probrána témata dle pro-

pozic, dětem jsem opět ukázal vzorové partie, na závěr každého bloku se řešila jedna úloha.  

Kontrola aktivní účasti dopadla opět velmi dobře, zdá se, že si děti zvykají, že prověřuji jejich aktivní 

přítomnost na soustředění. Rovněž jejich aktivní zapojování se do tréninku se stalo již samozřejmostí. 

Problémy s připojením jsem tentokrát nezaznamenal, možná díky svátku nebyla síť tak přetížená.  

Zpracoval GM Petr Velička 
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Zpráva ze soustředění ŠCTMKV online 01. 05. 2021 (skupina B): 

(Snad) na konci období nařízeného omezení osobních styků se soustředění uskutečnilo opět online 

prostřednictvím Skype. Sedmé letošní soustředění bylo čtyřhodinové. Ing. Petr Mičulka si pro skupinu 

„KCTM B Mičulka 1.5“ připravil téma: „Koncovky – Dáma proti různým figurám“. Probrali jsme 

případy boje dámy proti dvěma věžím, dámy proti dvěma lehkým figurám a dámy proti věži, případy 

s pěšci, pevnost. Více než 20 ukázek teoretických postavení doplněné ukázkami k tématu z vlastní 

praxe bylo připraveno ve formě ChessBase, v průběhu komentáře byly diagramy doplňovány 

barevnou grafikou pro lepší pochopení důležitých myšlenek. Probrané téma bude ještě zasláno e-

mailem včetně úkolů do příštího soustředění.  

Skupina B byla obsazena 11 mladými hráči, kterým jsem za správná řešení i aktivitu v chatu 

přiděloval body. U zúčastněných mladých šachistů jsem si poznamenal následující počty bodů: 

Adam Brychta (Gambit Jihlava) 9, David Brychta (Gambit Jihlava) 12, Pavel Brož (Světlá) 10, Filip 

Šorf (Žďár) 10, Kvido Wasserbauer (H.Brod) 14, Alex Brsoyan (Gambit Jihlava) 4, Metoděj Vojtěch 

(Spartak Velká Bíteš) 7, Ondřej Malý (TJ+DDM Náměšť) 12, Vojtěch Havel (Pelhřimov) 3, Vít 

Kovařík (Gambit Jihlava) 10 a Adam Novotný (Světlá) 13 bodů.  

Zpracoval Petr Mičulka 

 

Zpráva z 8. online soustředění ŠCTMKV 

V sobotu 5. června se konalo 8. soustředění online ŠCTMKV.  Protože se po dlouhé době začali 

narychlo dohrávat různé soutěže, museli jsme termín již více hledat. Z plánovaného termínu sešlo, 

protože musel být z rodinných důvodu obou trenérů o týden posunutý. Když se k tomu přidala účast 

několika stálých účastníků na turnajích, vzešla z toho zatím nejslabší účast.  V každé skupině 

tentokrát bylo po 12 účastnících. Celkový počet 24 hráčů, je ale s přihlédnutím k nasycenosti 
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tréninkových dávek a s rozvolněním velmi slušná. S přihlédnutím k těmto faktům se plánované 9. 

online soustředění přesune až po prázdninách. Protože nyní nás čeká MČR mládeže, a pak s nástupem 

letních prázdnin je mnoho turnajů, kde se bude většina hráčů průběžně účastnit. Hraní je nyní pro 

všechny mnohem důležitější, jak trénování. Je potřeba ze sebe ty nahromaděné informace dostat a 

ověřit v praxi. O letních prázdninách se nám prozatím podařilo naplánovat díky dotaci z MŠMT letní 

šachový kemp. Konat se bude v Jedově u Náměště v objektu místního DDM Radost. Trenérskou 

činnost povedou GM Petr Velička a Petr Mičulka. Kapacita je 30 hráčů.  Účast na Kempu je plně 

hrazena z dotace. Je zajištěno ubytování, strava i trenérské zajištění.  Aktuálně je již 60 % kapacit 

obsazených, a tak zájemci neváhejte. 

Nyní už zhodnocení soustředění několika slovy trenérů: 

Zpráva ze soustředění ŠCTMKV 05. 06. 2021 (skupina B): 

Soustředění se uskutečnilo opět online prostřednictvím Skype. Také osmé letošní soustředění bylo 

čtyřhodinové. Ing. Petr Mičulka si pro skupinu „KCTM B Mičulka 5.6“ připravil téma: „Strategie 3 

– Izolovaný, dvoj-a volný pěšec“. Probrali jsme na každé téma 4 partie s komentářem a rozborem, 

v jakých situacích je izolovaný pěšec slabý a silný, jak využít slabost dvoj-pěšce i pozice, kdy je dvoj-

pěšec silný. Volný pěšec dovede udělat v pozici soupeře pořádnou spoušť, i o tom se přesvědčili naši 

mladí šachisté. Ukázky doplňované v průběhu výkladu barevnou grafikou pro lepší pochopení 

důležitých myšlenek byly připraveny ve formě Chess Base. Probrané téma bude ještě zasláno e-

mailem včetně úkolů do příštího soustředění.  

Skupina B byla obsazena 12 mladými hráči, kterým jsem za správná řešení i aktivitu v chatu 

přiděloval body. U zúčastněných mladých šachistů jsem si poznamenal následující počty bodů: 

Adam Brychta (Gambit Jihlava) 9, Aleš Havelka (Gambit Jihlava) 7, David Brychta (Gambit Jihlava) 

14, Pavel Brož (Světlá) 9, Kamila Havelková (Gambit Jihlava) 8, Kvido Wasserbauer (H. Brod) 11, 

Ladislav Vojtěch (Spartak Velká Bíteš) 12, Metoděj Vojtěch (Spartak Velká Bíteš) 8, Ondřej Malý 

(TJ+DDM Náměšť) 11, Vojtěch Havel (Pelhřimov) 7, Vít Kovařík (Gambit Jihlava) 12 a Adam 

Novotný (Světlá) 14 bodů.    

Ing. Petr Mičulka 
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Zhodnocení on-line soustředění ŠCTMKV 05. 06. 2021 – skupina A 

Soustředění se zúčastnilo 12 žáků, což je zatím nejnižší účast ze všech on-line soustředění. Myslím si, 

že se projevila jistá „nasycenost“ řady dětí. Navíc již začaly šachové turnaje a někteří dali přednost 

hře (po skoro ročním herním půstu se nelze divit) 

Délka soustředění byla opět 4 hodiny, s třemi krátkými přestávkami. Byla probrána témata dle pro-

pozic, dětem jsem opět ukázal vzorové partie, na závěr každého bloku se řešila jedna úloha.  

Kontrola aktivní účasti dopadla velmi dobře, tentokrát reagovali úplně všichni. Jako obvykle se děti 

aktivně zapojovaly do dění na tréninku. 

Problémy s připojením jsem také nezaznamenal.  

Zpracoval GM Petr Velička 

 

Zpráva z 9. soustředění ŠCTMKV online dne 27. 11. 2021 

V sobotu 27. 11. 2021 se po delší pauze se konalo 9. online šachové soustředění centra talentové 

mládeže. Celkem se účastnilo 28 hráčů.  Někteří hráči se ještě na poslední chvíli odhlásili. Dali 

přednost hraní turnaje. I Tak je to solidní účast. Bohužel jsem zaznamenal i ukončení šachové dráhy 

u některých hráčů. Naopak se účastnilo několik nováčků, což je velmi potěšující. Snad jim záliba pro 

šachy vydrží. Pokud to bude možné, uspořádáme ještě 1-2 soustředění pravděpodobně v týdnu od 27-

31. 12.  
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Zhodnocení on-line soustředění ŠCTMKV 27. 11. 2021 – skupina A 

Soustředění se zúčastnilo 16 žáků, což je méně, než bývalo na jarních soustředěních, nicméně tento 

počet mi připadá pro tento typ tréninku optimální. Délka soustředění byla standartně 4hodiny, s třemi 

krátkými přestávkami. Byla probrána témata dle propozic, dětem jsem opět ukázal vzorové partie, 

úlohy děti tentokrát řešily průběžně. Kontrola aktivní účasti dopadla velmi dobře, tentokrát reagovali 

úplně všichni. Jako obvykle se děti aktivně zapojovaly do dění na tréninku.Problémy s připojením 

jsem také nezaznamenal.  

Zpracoval GM Petr Velička 

 

Zpráva ze soustředění ŠCTMKV online 27. 11. 2021 (skupina B): 

Soustředění se uskutečnilo po delší době opět online prostřednictvím Skype. Také deváté letošní 

soustředění bylo čtyřhodinové. Ing. Petr Mičulka si pro skupinu „KCTM B Mičulka 27.11“ připravil 

téma: „Taktika 3 - řešení a rozbor 66 příkladů s hlavními motivy pat, odvazba, vazba zezadu a dalšími 

taktickými motivy“. Probrali jsme větší množství příkladů na téma pat, odvazba, vazba zezadu, 

odlákání, přilákání, dvojí úder. Vysvětlili jsme si, jak podobné příklady řešit a jak si motivy vybavit u 

vlastní partie. Ukázky doplňované v průběhu výkladu barevnou grafikou pro lepší pochopení 

důležitých myšlenek byly připraveny ve formě ChessBase. Probrané téma bude ještě zasláno e-mailem 

včetně úkolů do příštího soustředění.  

Skupina B byla obsazena 13 mladými hráči, kterým jsem za správná řešení i aktivitu v chatu 

přiděloval body. Tentokrát šlo převážně o kratičké příklady na taktiku, a tak si všichni připsali početný 
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ranec za správná řešení i snahu. U zúčastněných mladých šachistů jsem si poznamenal následující 

počty bodů: 

Adam Brychta (Gambit Jihlava) 5, Andrej Horák (DDM Náměšť) 19, Gabriela Bendová (DDM 

Náměšť) 24, David Brychta (Gambit Jihlava) 46, Pavel Brož (Světlá) 39, Antonín Č ermák (Spartak 

Pelhřimov) 29, Alex Brsoyan (Gambit Jihlava) 34, Ondřej Malý (TJ+DDM Náměšť) 21, Viktor 

Klement (neregistrovaný) 10, Vojtěch Havel (Pelhřimov) 22, Stanislav Pelán (TJ+DDM Náměšť) 9, 

Adam Novotný (Světlá) 58 bodů a Oskar Kosek (neregistrovaný, zúčastnil se jen krátce) 1 bod.  

Petr Mičulka 

 

 

MČR mládeže do 16 let Kouty nad Desnou v termínu 22. – 29. 6. 2021 

Ve dnech 22. - 29. června se konalo, kvůli Covidu-19, odložené Mistrovství České republiky mládeže 

do 16 let.  Mistrovství se konalo již tradičně v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. O pořa-

datelství se také již několik let stará Šachová škola Světlá n. Sázavou, z. s. pod vedením Ing Zdeňka 

Fialy. 

Podpora hráčů byla směřována pouze na mistrovské kategorie. Mistrovství České republiky je pro 

dívky hráno jako open. Z KŠSV se na tomto MČR vydali do bojů čtyři hráčky. V kategorii D10 jsme 

zástupkyni neměli. V kategorii D12 jsme měli hned dvě hráčky. Lucii Rybáčkovou z Gambitu Jihlava 

a Lucii Šťávovou z TJ Náměšť nad Oslavou. Kategorii D14 hrála Markéta Šťávová a kategorii D16 

Helena Šťávová obě z TJ Náměšť nad Oslavou. 

Helena Šťávová se do turnaje přihlásila až na poslední chvíli. V Uplynulém roce se věnovala v 9. 

ročníku spíš více školním povinnostem a šachové trénování bylo trochu v pozadí.  Kategorie D16 

byla obsazena pouze 16 hráčkami kde Helena byla až 13 nasazená. Čekal ji tedy turnaj s hráčkami 

většinou papírově silnějšími. Helena v turnaji uhrála 3 body + 1 bod za volné kolo. V každém kole 

bojovala a čas na hru využívala velmi dobře, ale přeci jen to na lepší výsledek nestačilo. Intenzivnější 
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trénink, a hlavně více odehraných partií by Helenu měl posunout na vyšší herní úroveň. Zisk 4 bodů 

je v celkovém pořadí zlepšení o dvě místa proti nasazení na 11 místo a splnění   kritéria A3 na LT. 

Markéta Šťávová bojovala v kategorii D14 také ve společnosti 15 hráček a byla nasazená jako 11. 

Na minulém ročníku se prala o přední pozice v turnaji a možná i o medaili. Předčasně ukončené MČR 

to však zmařilo. I když je Markéta mladší ročník v kategorii očekával jsem od ní opět solidní výsle-

dek. Bohužel Markéta zůstala za mým očekáváním. I přes intenzivnější šachovou přípravu, se projevil 

herní deficit. Markéta vstoupila do turnaje velice rychlou hrou, která přinášela chyby. Markéta v prů-

běhu turnaje rychlou hru zpomalovala, ale bohužel se chyby dostavovali stále. Někdy to vedlo k pro-

hře v jiných partiích to zachránila remíza. Celkově to také vedlo k zisku 3 uhraných bodů + 1 bod za 

volné kolo. Největším problémem Markéty je rychlá hra a netrpělivost. To ji stálo body a je potřeba 

se zaměřit na hraní zápasů vážným tempem. Učit se hrát pomalu na MČR je pozdě. Zisk 4 bodů na 

MČR stačilo jen na konečné 11 místo a je splněním kritéria A3 na LT. 

Lucie Šťávová bojovala také, jako mladší ročník v kategorii D12.  V této kategorii se sešlo dívek 22. 

Lucka byla společně s dívkami mezi 12. -22. místem na 17. místě s nulovým Fide Elo. Lucka v hrála 

převážně s těmito hráčkami a jen dvě měli nepatrné Elo, které bych řekl že je bezvýznamný rozdíl ve 

výkonnosti. Zisk taktéž uhraných 3 bodů je velmi slabí výsledek. Lucka měla jen pár světlých oka-

mžiků v partiích, jinak padali   chyba za chybou. V mnoha partiích byla ztráta figury což nemohlo 

vést k výhře. Zisk 3 bodů stačil v celkovém pořadí až na 20 místo a je i přes to také splněním kritéria 

A3 na LT. 

Lucie Rybáčková hrála společně s Lucií Šťávovou kategorii D 12 avšak jako starší ročník v katego-

rii. Lucka byla nasazená jako třetí v kategorii. Lucka je velice šachově pracovitá, vím že na sobě 

hodně pracuje. Tuto pracovitost přenášela do svých partií, to přinášelo bodíky. Lucka se se svou rolí 

adeptky na medaili poprala nejlépe jak jen to bylo možné a se ziskem 7,5 bodu si již po 8 kole zajistila 

1. místo a zisk titulu mistryně republiky v kategorii D12.  
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Lucka hrála zajímavé útočné šachové partie. Nedělala mnoho chyb a když už tak se z nich dokázala 

vymanévrovat. Šest výher, jedna remíza a jediná prohra v posledním kole, kde se možná již projevilo 

vědomí ze zisku titulu a tím snížená koncentrace je výsledek, který si zaslouží velké pochvalu. Lucka 

Rybáčková jako jediná nejen že splnila očekávání, ale ho i předčila. Zisk 7,5 bodu je splněné krité-

rium A2 na LT a věřím, že je i ziskem umístění na snad brzy aktualizované LT ŠSČR a ziskem kritéria 

A1. Taktéž si Lucka zjistila přímý postup na nadcházející MČR, kde pevně věřím i jako mladší ročník 

v kategorii D 14 bude želízkem v ohni na zisk medaile. 

Kategorie chlapců jsou na MČR postupové, tak si účast musí hráči na tento turnaj vybojovat. Stan-

dardní postupový klíč je 6 přímých postupů, 8 postupujících z MČ, 9 postupujících z MMaS a dvě 

divoké karty.  Bohužel Covid-19 měl fatální dopad na tuto nominaci, protože nebylo možné odehrát 

ani MČ ani MMaS, rozhodl ŠSČR s KM o nominaci na základě Ela. Šachový svaz v tomto případě 

nedodržel ani nominační klíč. Což vedlo v celkovém součtu všech kategorií chlapců ubrání postupu-

jících z MMaS. Nejhorší na tom všem bylo že Covid-19 sebral právo všem hráčům se o účast na 

MČR poprat férově za šachovnicí. Bohužel takový už je život. 

Do kategorií chlapců jsme přímo postupujícího hráče neměli žádného. Přes nominační síto se podařilo 

projít dvěma hráčům, to do kategorie H14 Šimon Lang ze ŠK Světlá nad Sázavou a do H10 Martin 

Policar odchovanec TJ Spartak Pelhřimov, který před MČR přestoupil do TJ Náměšť nad Oslavou. 

Pořadatel pak udělil divokou kartu pro Pavel Brož H10, Daniel Srba H12 a Tomáš Dejmek H14 

všichni hráči ŠK Světlá nad Sázavou. 

V kategorii H 10 byl mezi 24 hráči Pavel Brož nasezen na 23. místě mezi osmičkou hráčů bez fide 

Ela. jedna výhra dvě remízy s hráči stejné výkonnosti a jeden cenný skalp hráče Elo 1325.  Celkový 

zisk 3 bodu stačil na 21. místo v celkovém pořadí. Myslím, že kategorie H10 nebyla natolik silná, 

aby Pavel nemohl uhrát více bodů.  Pavel má herně na víc. Stejně tak jako u dívek zisk 3 bodů je 

splněné kritérium A3. Pavel je však ročník 2013 a je tedy v kategorii H10 velmi mladý a tuto kategorii 

bude hrát ještě dva roky. Což je příslibem pro lepší výsledky. 

Společně s Pavlem hrál kategorii H10 i Martin Policar. Dozajista mnohem větší želízko v ohni této 

kategorie. Martin šel do turnaje jako mladší ročník v kategorii z 5. místa nasazení.  Docela jistě jsme 

očekávali boje o medaile. Martin však ve svých výkonech zůstal za očekáváním a v jeho hře se stávaly 

chyby.  Prohry v partiích drželi Martina na pozici, kde mu los řadil hráče až z druhé desítky a níž ve 

startovní listině s Elo většinou nižším než Martina. To nakonec s těmito slabšími hráči vedlo k zisku 

5 bodů ale v celkovém pořadí však propad až na 10. místo.  Martin jako mezi mladšími ročníky v ka-

tegorii skončil na druhém místě, tím si zajistil přímý postup. Zisk 5 bodů a dosažení první poloviny 

v celkovém pořadí je splněné kritérium A2. 

Kategorii H12 hájil Daniel Srba. Kategorie D12 je již o poznání silnější kategorií. A Daniel byl 

nasazený se svým Elo 1273 z 24 hráčů předposlední. Čekal ho tedy tuhý boj se silnějšími hráči. Po 
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loňském MEU, kde se Danielovi podařilo uhrát pěkný výsledek, jsem si myslel, že se s touto nelehkou 

úlohou popere lépe. Přeci jen někdy jsou rozdíly u fide Ela a národního vyšší, a tak je otázka kde je 

výkonnost hráče. Mnoho hráčů má odehráno málo turnajů se zápočtem na fide Elo a tím jim toto Elo 

zaostává za národním. I přesto, že to nebyl lehká kategorie, myslím si, že Daniel zůstal za svými 

docela výrazně. Možná k tomu přispělo i polevení v šachové přípravě, kterou jsem zaznamenal. Zisk 

1,5 bodu znamenalo poslední místo. 

V Kategorii H14 jsme měli také dva hráče.  Nominovaného Šimona Langa a na DK hrajícího Tomáše 

Dejmka. 

 Tomáš Dejmek do, a do KŠSV přestoupil cca před rokem je, pro mě zatím trochu neznámým hrá-

čem. Kategorie H14 je starší, jek kvalita hráčů je vyšší než v H12. Tomáš byl jako poslední nasazený. 

Jak jsem Tomáše sledoval, hrál vždy velmi dlouhé partie. Velice dlouho stál vyrovnaně, ale pak často 

přišla hrubá chyba v podobě ztráty figury a bylo po partii. Nepodařilo se mu   solidně rozehrané partie 

dotáhnout alespoň k remízám či výhře. Tomáš se pravidelně účastní soustředění KCTM a tak před-

pokládám, že i sám na sobě stále pracuje a více odehraných partií ho posunou dál. Ani Tomáš nezůstal 

úplně bez bodu kdy v předposledním kole uhrál remízu a v posledním kole překvapivě porazil oddí-

lového kolegu Šimona Langa. Celkový zisk 1,5 bodu nepřineslo celkové poslední místo v kategorii. 

Již zmíněný Šimon Lang stejně jako Martin Policar patřil k adeptům na dobré umístění. Do kategorie 

byl s Elo 1757 nasazený jako 14. Což ukazuje již solidní zmíněnou sílu kategorie.  Víme, že Šimon 

je schopen hrát a vyhrávat s hráči na úrovně Elo 2000 a tak jsem byl plný očekávání co se Šimonovi 

podaří uhrát. V turnaji sice začal prohrou s hráčem 2000+, ale pak následovala výhra a tři remízy. 

Pak však následoval nepovedený závěr turnaje a po dvou prohrách přišla jen remíza a v posledním 

kole i překvapivá prohra s Tomášem Dejmkem. Celkový zisk 3 bodu je trochu za mým očekáváním 

a pád ze 14. nasazení na koncové 20 místo. Věřil jsem, že se Šimon bude prát jako starší ročník 

v kategorii alespoň o přímí postup na MČR. 

V Kategorii H16 jsme zástupce neměli. 

V celkovém pohledu na mistrovské kategorie bych řekl, že to nebylo příliš dobré a většina hráčů a 

hráček zůstali   pod svým průměrem. Jediný kro ustál  své ambice  byla Lucka Rybáčková a jako 

třešinka na dortu na nepříliš zdařilém výkonu  ostatních hráčů je její titul Mistryně republiky  v D12. 

Snad to byl důsledek prvního turnaje  po tak dlouhé době a projev nerozehranosti a nepodařilo se 

našim hráčům se s tím dostatečně dobře vypořádat, ale  bez  intenzivní pracovitosti v šachové pří-

pravě a hlavně v zásadním zvýšení počtu odehraných partií u všech hráčů nejen co nás  reprezentovali 

se lepších výsledků bude dosahovat jen stěží. Věřím, že úspěch Lucky Rybáčkové povzbudí mnoho 

dalších do šachové přípravy a příští rok se podaří uhrát lepší výsledky. 
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Letní tábor – 5denní soustředění Jedov26. – 30. 7. 2021 

Letního tábora se zúčastnilo 27 dětí z KŠSV. Podpora nebyla nutná, tábor organizovala jiná nezisková 

organizace z vlastních zdrojů. KŠSV byl spolupracující organizace – poskytl trenéry a vedoucí. 

 

Mistrovství Evropské unie 2021 

19. Mistrovství EU mládeže 2021 se tradičně konalo v Hotelu Dlouhé stráně nad Desnou ve dnech 

14. – 22. 8.2021 pro kategorie do 8, 10, 12 a 14 let. Hrálo se 9 kol tempem 2 x 90 min. + 30s/tah., 

každý den se hrálo 1 kolo.  Odehrané partie byly rozebírány a hodnoceny reprezentačními trenéry 

EU. Pro chlapce a děvčata se v každé kategorii hrál společný turnaj, ale vyhodnocení bylo zvlášť. 
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Tohoto mistrovství se zúčastnilo celkem 81 mladých šachových nadějí z 10 federací.  Šachový svaz 

ČR reprezentovalo 38 hráčů a hráček. Z důvodu zrušení MS a ME podpořil ŠSČR účast nejlepších 

hráčů a hráček na MEU mládeže 2021. 

 

KŠSV reprezentovali 4 hráči. V kategorii do 8 let Pavel Brož – ŠK Světlá nad Sázavou, do 10 let 

Martin Policar – TJ Náměšť nad Oslavou, do 12 let Daniel Srba a do 14 let Šimon Lang oba ze ŠK 

Světlá nad Sázavou. 

MEU U8 – 15 hráčů (z ČR 5) – v této kategorii startoval ze 4.místa Pavel Brož a se ziskem 5 bodů se 

v celkovém pořadí posunul na konečné 9.místo.  Zároveň byl třetím nejúspěšnějším hráčem ČR v této 

kategorii. 

Největšího úspěchu dosáhl Martin Policar – MEU U10 – 26 hráčů (z ČR 14) – v této kategorii obhájil 

svoje startovní číslo 7 se ziskem 5,5 bodů a zároveň byl druhým nejlepším hráčem z ČR v této kate-

gorii. 

MEU U12 – 21 hráčů (z ČR 9) – v kategorii do 12let poměřil své síly Daniel Srba, který se ziskem 

4,5 bodu se ze startovního čísla 15 posunul na konečné 17.místo. 

MEU U14 – 19 hráčů (z ČR 10) – Šimon Lang v silné konkurenci spoluhráčů vybojoval 5 bodů, které 

ho ze startovního 7.místa posunuly o dvě příčky níž, přesto to bylo umístění v první desítce celkového 

pořadí. Osmou partii sehrál s Elově nejvýše nasazeným hráčem MEU s bulharským reprezentantem 

CM Nikolou Kanovem (2199). Zároveň byl pátým nejlepším hráčem z ČR v této kategorii. 

Všem uvedených hráčů děkujeme za hezkou reprezentaci nejen našeho svazu, ale i ČR, za podané 

výkony, sportovní i bojové nasazení při partiích a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích. 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr573693.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30 

Informace z chess-results  a foto ze stránek pořadatele. 

 

Drahomíra Kaňková, předsedkyně Komise mládeže 

http://chess-results.com/tnr573693.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30
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Šimon Lang 

 

Martin Policar 

 

Pavel Brož 
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Daniel Srba 

 

Krajský přebor mládeže do 16 let 2021 

O prvním zářijovém víkendu 4.- 5. 9.2021 pořádala TJ Jiskra Humpolec Krajské přebory mládeže 

Kraje Vysočina do 16 let v šachu 2021. Hrály se dva samostatné turnaje – KP mladších a KP starších. 

Hrálo se tempem 40 min. na partii + 30 sekund na tah s povinným zápisem, švýcarským systémem 

na 8 kol. Po oba dny soutěžící bojovali s velkým nasazením. Mezi odehranými partiemi probíhaly 

rozbory partií s trenéry 3.třídy – s panem Robertem Pavlíčkem a Davidem Brychtou. Vítězové si 

domu odnášeli medaile a krásné ceny se šachovou tématikou. 

KP mladších do 12 let –16 účastníků z KŠSV (ŠK Světlá nad S. 4, TJ Náměšť nad Osl. 1, TJ Žďár 

nad S. 2, Gambit Jihlava 3, TJ Spartak Velká Bíteš 2, TJ Spartak Pelhřimov 1, TJ Jiskra HB 3). 

 



51 
 

Celkovým vítězem bez jediné prohry se stal Daniel Srba s 8 body. 2.místo vybojoval Martin Policar 

s 6,5 body a třetí příčku obsadil Jakub Stejskal s 5,5 body. Vyhodnocení proběhlo po kategoriích: 

Kategorie do 10 let: 

1.místo a titul krajského přeborníka Kraje Vysočina do 10 let získal Martin Policar, 6,5 bodu, TJ 

Náměšť nad Oslavou 

2.místo Pavel Brož se 4 body, ŠK Světlá nad Sázavou 

3.místo Mikeš Šedivý, 3,5 bodu, ŠK Světlá nad Sázavou 

Kategorie do 12 let: 

1.místo a titul krajského přeborníka Kraje Vysočina do 12 let získal Daniel Srba, 8 bodů, ŠK Světlá 

nad Sázavou 

2.místo Jakub Stejskal, 5,5 bodu Gambit Jihlava 

3.místo Filip Šorf 4 body, TJ Žďár nad Sázavou 

Kategorie do 12 let dívky: 

1.místo a titul krajské přebornice Kraje Vysočina do 12 let získala Kamila Havelková 5 bodů, Gambit 

Jihlava 

2.místo Sára Sobierajová, 2 body, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

KP starších do 16 let – 14 účastníkůz KŠSV (ŠK Světlá nad S. 2, TJ Náměšť nad Osl. 1, TJ Žďár nad 

S. 2, Gambit Jihlava 5, TJ Spartak Velká Bíteš 2, TJ Jiskra HB 4). 

V celkovém pořadí byly první tři místa se ziskem 5,5 bodu a tudíž rozhodovaly pomocné body. Ví-

tězem se stal Matěj Pavliš, půl pomocného bodu dělilo od vítězství Filipa Zedníčka a o další půl 

pomocného bodu se umístil na 3.místě Tomáš Zvolánek. 

Rovněž i tady byli hráči vyhodnoceni po kategoriích: 

Kategorie do 14 let dívky: 

1.místo a titul krajské přebornice Kraje Vysočina do 14 let získala mistryně republiky Lucka Rybáč-

ková s 5 body, Gambit Jihlava 

Kategorie do 14 let: 

1.místo a titul krajského přeborníka do 14 let Kraje Vysočina do 14 let získal Tomáš Koumar, 4,5 

bodu, TJ Havlíčkův Brod 

2.místo Filip Vondra, 4,5 bodu, Gambit Jihlava 

3.místo Aleš Havelka, 3,5 bodu, Gambit Jihlava 

Kategorie do 16 let: 

1.místo a titul krajského přeborníka do 16 let Kraje Vysočina získal Matěj Pavliš, 5,5 bodu, TJ Jiskra 

Havlíčkův Brod 

2.místo Filip Zedníček, 5,5 bodu, Gambit Jihlava 

3.místo Tomáš Zvolánek, 5,5 bodu, ŠK Světlá nad Sázavou 
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Mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu 

Jen několik málo dnů po tom, co skončilo Mistrovství Evropy družstev hráčů 50+ a 65+, se do hotelu 

Don Giovanni v Praze sešla mládežnická špička z celé České republiky. 
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Jelikož se na Vysočině nepodařilo uspořádat postupový turnaj KP v rapidu, rozhodla se komise mlá-

deže pro tento rok hráče nominovat, a to na základě jejich dosažených ELO bodů, přístupu a účasti 

na soustředěních ŠCTM Kraje Vysočina a také aktivity v účasti na turnajích. Nominaci tak získala 

Kamila Havelková (D10), Martin Policar (H10), Lucie Šťávová (D12), Matěj Zezula (H12), Markéta 

Šťávová (D14) a Šimon Lang (H14). V kategorii D12 jsme měli jedno postupové místo navíc, které 

si na minulém MČR v rapidu v Českých Budějovicích vybojovala Lucie Rybáčková. Složitější roz-

hodování bylo v kategorii H12 a H14, kde máme zdatnějších hráčů víc. Když byla nominace odsou-

hlasena, bylo možné žádat také o DK ŠSČR a pořadatele. Toho využil oddíl TJ Náměšť nad Oslavou 

a požádal o DK pro Jakuba Zezulu (H14) a Adama Kutila (H12). Oba zmínění obdrželi DK od pořa-

datele, a tak na MČR do Prahy odjížděla devítičlenná skupina hráčů z KŠSV. Ale přesněji nás bylo 

celkem deset. Do TJ Náměšť nad Oslavou přestoupil před turnajem Jan Kotisa z Vyškova. Nicméně 

bylo dohodnuto, že jako postupující z JMŠS bude reprezentovat Vyškov. 

 

Jak jsem již zmínil výše, hrálo se v hotelu Don Giovanni v Praze, který se poslední dobou stal častým 

útočištěm šachistů. Hrálo se tempem 2×20 minut + 5 s/tah v jednotlivých kategoriích 10–14 let.  Mezi 

výše nasazené hráče ve svých kategoriích patřili Martin Policar a Lucie Rybáčková na sedmém místě, 

Šimon Lang uzavíral první polovinu startovní listiny na 21. místě a díky tomu, že Adam Kutil dostal 

do turnaje zapsáno vážné Fide ELO, tak i on šel do turnaje z šestého místa. Většina hráčů však kvůli 

kovidové pauze toto tempo dlouho nehrála, a tak jsme byli zvědaví, jak se s tím poperou. A zvládli 
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to velmi dobře. Všichni hráči uhráli minimálně 50 % bodů, což je ve společnosti těch nejlepších z celé 

republiky velmi pěkné. 

 

Nejvíce – šest – bodů získal Martin Policar. Do turnaje vstoupil parádně čtyřmi výhrami v řadě. Pak 

přišla první prohra v 5. kole, kterou hned v šestém opět odčinil výhrou. A z prvního náročného šesti-

kolového dne si odnesl 5 bodů. Velice slibný výhled do druhého dne. Bohužel druhý den Martin začal 

dvěma prohrami a tím se ve výsledkové listině propadl. Výhra v posledním kole ho posunula zpět na 

velmi pěkné, celkové 5. místo v kategorii H10. Martin potřebuje naučit se udržet koncentraci po celou 

dobu turnaje a pak to bude na medaile. 

 

 

Ziskem 5,5 bodu se na turnaji prezentovali Šimon Lang, Lucie Rybáčková a Markéta Šťávová. Šimon 

Lang šel do turnaje po nepříliš povedeném KP, a tak na něm ležela tíha. První hrací den uhrál dvě 

přesvědčivé výhry s papírově slabšími soupeři a dvě partie vyhrál nad soupeři s ELO vyšším. V jedné 
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z nich vrátil nedávnou porážku Tadeáši Hladkému z vážné partie. I čtyři body v nejsilnější kategorii 

byly příslibem do dalšího dne. Druhý hrací den Šimon získal 1,5 bodu. Zahájil prohrou, pak následo-

vala remíza v derby s Jakubem Zezulou a zakončil přesvědčivou výhrou v posledním kole. Zisk 5,5 

bodu v H14 stačilo k posunu z 21. startovní pozice na parádní 9. místo. 

 

Lucka Rybáčková šla do turnaje jako čerstvá mistryně republiky ve vážném tempu. První den se 

však Lucce až tak nedařilo. Uhrála pouze 3 body a chtělo to zafinišovat druhý den. Ačkoli by jeden 

čekal, že vzhledem k zisku jen tří bodů bude mít Lucka lehčí soupeře, hned dvě ze tří dívek byly opět 

nasazené ve startovní listině nad ní. Druhý den však Lucka zvládla lépe a ziskem 2,5 bodu se dotáhla 

zpět na přední příčky, ale stačilo to jen na celkové 6. místo. Jedině plný bodový zisk z druhého hracího 

dne by Lucku mohl poslat až k ataku stupně vítězů. I tak je to velice parádní výsledek. Rapid tempo 

není zrovna pro Lucku ten správný šálek kávy. Poslední z pětiapůlbodových byla Markéta Šťávová, 

která začala střídavě. Prohra střídala výhru až do 5. kola. Tehdy Markéta navázala na výhru ve čtvrtém 

kole a zahájila sérii partií se ziskem bodů. Remízu v 6. kole následovaly dvě výhry v kole sedmém a 

osmém a do posledního šla Markéta s útokem na medaili z 5. pozice průběžného pořadí. Bohužel 

v posledním kole prohrála, a proto skončila na pěkném sedmém místě celkového pořadí v D14. 
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Adam Kutil jako 5bodový v celkovém součtu se prezentoval také ze začátku střídavými úspěchy 

a neúspěchy. Adamovo nasazení bylo tak trochu hříčkou osudu. Jeho hráčská kariéra je zatím velmi 

krátká, a tak je pro něj každý turnaj velmi cennou zkušeností. Na druhou stranu: kdo začínal tak, že 

po KP v rapidu družstev jel na MČR družstev mladších žáků (9/9), pak hned MČR v rapidu jednot-

livců mládeže a mezitím si střihnul velmi parádně Open B v Českých Budějovicích (6/9), kde získal 

první ELO ve výši 1653 FIDE, které mu bylo zapsáno do startovní listiny. Adam však ukazuje, že 

jeho první ELO zas tak velkou hříčkou nebude. Kde hraje, tam ukazuje, že jeho výkonnost bude sice 

malinko nižší, ale nikoli vzdálená. Rapid je navíc přeci jen jiná disciplína. Adam velice často dokáže 

zachránit i prohranou partii alespoň na remízu. Někdy mu k tomu dopomáhá štístko, ale to už k rapidu 

patří. I u něj však chybí alespoň bodík navíc, a tak končí sice s propadem v pořadí na 14. místě, ale 

jak jsem psal výše, pořadatelé mu trochu k nasazení dopomohli. Jinak podle rapid ELO by to byl 

posun z poslední pozice výrazně vpřed. 

 

 

V opačné pozici s nasazením byl Jakub Zezula, který prohrál svůj nominační boj se Šimonem Lan-

gem zejména na základě velkého rozdílu ELO bodů. Jakub byl trochu frustrován, že stejný osud ho 
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potkal i v nominaci dle ELA na MČR 2021 ve vážném tempu, i tak požádal prostřednictvím oddílu o 

DK, kterou od pořadatele získal. Do turnaje šel až z 35. místa s rapid ELO, které je výrazně vzdáleno 

jeho ELO FIDE. Není se co divit, Jakub rapid tempo nehrál i kvůli kovidu opravdu dlouho. O to víc 

se těšil na to, že si zahraje se silnými soupeři. Vstup do turnaje vyšel dobře: výhra hned v prvním 

kole nad 14. nasazeným. Prohra v druhém kole zamrzela. V dobře rozehrané partii se v časové tísni 

nepodařilo partii udržet alespoň v remíze. Prohra v druhém kole se přenesla i do zahájení třetího, kde 

Jakub partii nerozehrál vůbec dobře. Soupeř mu však dovolil partii srovnat a zachránit alespoň re-

mízu. Po výhře v 4. kole následovala druhá prohra. Poslední v tomto turnaji. Tato prohra zabolela. 

Ve vyhrané pozici a matové smyčce v pár vteřinách Jakub přehlédl, že pokrytím šachu soupeř dává 

šach a nemožný tah byl na světě. Tím partie prakticky skončila. V posledních čtyřech kolech Jakub 

uhrál tři remízy a jednu výhru. Jakub byl po tak dlouhé době s výsledkem v rapidu spokojený, ale 

věděl, že měl na víc, zejména kdyby lépe zvládl časovky v koncovkách. 

 

Padesátiprocentní zisk bodů uhráli Matěj Zezula a Lucie Šťávová. Matěj Zezula byl na tento turnaj 

velice natěšený. S mnoha hráči z úplné špičky se tu setkal již při MČR družstev mladších žáků, kde 

hájil velmi dobře první desku. Matěj však střídal prohry s výhrami až do 6. kola, pak následovala 

výhra v sedmém a remíza v osmém kole. Matěj se trochu trápil, ale bojoval. Jeho největším problé-

mem byl čas. Jasná chyba v 1. kole a herně lepší soupeř v 7. kole by nic na celkovém výsledku ne-

změnili, ale v kole třetím a pátém měl partie rozehrané mnohem lépe. Matěj se však dostal do časové 

tísně, která s sebou přinesla slabší tahy, a proto silní soupeři dokázali partie otočit ve svůj prospěch. 

Stejný osud měla i partie v kole sedmém, kde to zachránila remíza. Zisk bodu v posledním kole za-

chránil 50 % bodů a posun o pár míst vpřed na celkové 22. místo. Matěj sám říkal, že očekával víc, 
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ale nepovedlo se. Lucie Šťávová bojovala po boku Lucky Rybáčkové v kategorii D12. Po překva-

pivé výhře nad mnohem papírově silnější hráčkou však přišly dvě prohry. V druhé polovině prvního 

hracího dne hrála Lucka s papírově rovnocennými soupeřkami a ze tří partií získala 2,5 bodu. V tuto 

chvíli byla dokonce i před Luckou Rybáčkovou. Jenže na rozdíl od ní uhrála druhý den jen bod. Se 

ziskem 4,5 bodu skončila na 14. místě. 

 

Až nyní, když píši podrobné informace k jednotlivým hráčům, si uvědomuji, že těsně pod hranicí 50 

% bodů skončila Kamila Havelková. Přiznám se, že jsem měl obavu, jak se s těmi nejlepšími kon-

kurentkami Kamilka popere. Po prvním dnu jsem byl velice mile překvapen a vypadalo to, že se 

dočkáme milého výsledku. Zisk čtyř bodů ze šesti byl velice zajímavý. Kamilka však druhý den ztra-

tila dobrou šachovou nit a tři prohry zastavily její bodový zisk těsně pod 50 % na 4 bodech a klesla 

na celkové 14. místo. Jan Kotisa byl takovým desátým účastníkem, který by se mohl počítat mezi 

hráče KŠSV. Začal špatně. Dvě prohry ho hodně mrzely, ale nevzdal se a od třetího kola to bylo 

výrazně lepší. Přes třetí prohru v 6. kole však ve všech hracích kolech bodoval a tím to dotáhl na zisk 

pěti bodů a celkové 19. místo z 35. místa nasazení. I Jan může být želízkem v ohni na nadcházejícím 

MMaS. 

 



59 
 

V doprovodném Open turnaji hájil KŠSV ještě Martin Rybáček. Nasazený jako devátý skončil se 

ziskem 5,5 bodu na krásném 5. místě. K tomu se propracoval přes dvě prohry, tři remízy a čtyři výhry. 

Bodoval tak v sedmi z devíti kol. 

 

Myslím, že hráči předvedli parádní výkony, i když nám nějaká ta lepší umístění velmi těsně utekla. 

Hráči si zaslouží pochvalu. Nevím, kdy dříve tak početná výprava z KŠSV skončila, aby všichni hráči 

získali minimálně 50 % bodů. Ano, Kamilka je sice neuhrála, ale ona si zaslouží jeden bod navíc za 

svou vždy příkladnou módní reprezentaci. Dále bych chtěl poděkovat Kraji Vysočina za podporu a 

úhradu startovného všem hráčům v mistrovských kategoriích. A  poděkování patří také všem rodi-

čům, kteří podporují své děti v šachové hře. 

 Jan Zezula, manažer ŠCTMKV 
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Hybridní ME mládeže a juniorů v klasickém šachu 2021 

V pátek 15. 10. 2021 bylo v Praze v hotelu Don Giovanni zahájeno Hybridní Mistrovství Evropy 

mládeže a juniorů. Na toto sportovní klání byli nominováni dva hráči z KŠSV. V kategorii H10 Mar-

tin Policar z TJ Náměšť nad Oslavou a mistryně republiky D12 Lucie Rybáčková z Gambitu Jihlava. 

ME pořádala Evropská šachová unie (ECUZ) pro kategorie do 8,10,12,14,16 a 20 let. 

 

Hybridní šach – varianta šachu, kde hráči jsou společně s rozhodčími v hracím sále, ale můžou hrát s 

hráči z jiných míst a zemí prostřednictvím online platformy. Tou je v tomto případě Tornelo. Hráči 

mají své notebooky a v průběhu partie mohou tahat jednotlivé tahy na šachovnici. Hrálo se celkem 9 

kol. 

 

Lucie Rybáčková dopadla nejlépe z českých hráčů, když skončila na 18. místě. Martin Policar byl 73. 

MČR do 8 let 2021 

Hotel Máj v Nových Hradech o druhém říjnovém víkendu 9. -10. 10. 2021 ovládly šachy. Konalo se 

zde po loňské odmlce mistrovství ČR do 8 let, zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky. V obou turnajích 

měl své šachové hráče i KŠSV. Hrálo se švýcarským systémem 2x20min + 10s/tah na 9 kol. Kategorie 

H8 se zúčastnilo 44 hráčů, nejvíce se dařilo již zkušenému Pavlu Brožovi ze ŠK Světlá nad Sázavou, 

který obhájil svoji výkonnost a se ziskem 6bodů skončil na 7.místě, ze kterého také startoval. Oskar 
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Kosek ze ŠO Křižánky vybojoval 2 vítězství. Cenný bod z vítězství se odnesl i Zikmund Vojtěch ze 

Spartaku Velká Bíteš. V kategorii D8 s dalšími 16 hráčky bojovala mladá slečna šachistka Josefína 

Blažková rovněž ze Spartaku Velká Bíteš, a i ona odjížděla se ziskem 1bodu. 

 

Všem děkujeme za reprezentaci, Pavlíkovi gratulujeme k hezkému umístění a všem přejeme hodně 

úspěchů do dalších partií. 

 

Drahomíra Kaňková – předsedkyně KM KŠSV 

 

Mistrovství Moravy a Slezska 26. - 31. 10. 2021 
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Mistrovství Moravy a Slezska se již tradičně konalo v hotelu Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou. 

Organizátorem byl také již tradiční Šachový klub Orlová. Hrálo se tempem 2x90+30 s/tah bez pří-

davku 30 minut. Turnaj je nahuštěn do šesti dnů a je zapotřebí odehrát tři dvoukola. Hrací tempo 

a počet dvoukol je pro mě špatné řešení a nepřispívá k zlepšování hráčů.  Turnaj by se měl hrát tem-

pem jako MČR a zařadit maximálně jedno dvoukolo.  Turnaj se hraje rozdělen do čtyř kategorii podle 

věku U 16, U14, U12 a U10. Dívky a chlapci pak hrají společně, ale vyhlášení probíhá odděleně 

v každé kategorii. 

 

Turnaje se z KŠSV účastnila velmi početná čtyřicetičlenná výprava. Celkem se účastnilo 9 dívek a 31 

chlapců. Dva chlapci hráli již open.  Dívky mají MČR jako Open. Tak zde hrají zejména o medaile 

v dívčích kategoriích a co nejlepší umístění v kategorii podle věku a získávají cenné zkušenosti. Lu-

cie Rybáčková v D14 vybojovala 1. místo a v D16 Táňa Nesporá 2. místo.  Chlapci zde na Mistrovství 

Moravy a Slezska bojují v každé kategorii o 8 postupových míst. V letošním roce jsme měli hned 

několik hráčů nasazených velmi vysoko, a tak se očekával i zisk více postupových míst. Postupových 

míst jsme vybojovali nakonec 6.  v H10 Pavel Brož a Adam Novotný, V H12-Martin Policar, Adam 

Kutil a Jakub Stejskal, v H14-se bohužel postup nepodařilo získat, a tak budeme doufat ještě v zisk 

DK a v kategorii H14 – Jakub Zezula.  Z výše jmenovaných chlapců svoji účast okořenili ziskem 1. 

místa a zlaté medaile Martin Policar a ziskem 3. místa a bronzové medaile Pavel Brož a Jakub Zezula. 

Některým hráčů se bohužel své postupové ambice nepodařilo vybojovat, ale to se prostě stává.  
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Nyní předám pomyslné slovo skupině našich trenérů, kteří se přímo v dějišti Mistrovství Moravy 

a Slezska starali o hráče z KŠSV.  Trenéři vypracovali zhodnocení všech hráčů a hráček k podanému 

výkonu. Rozdělilo se to tak nějak do tří hlavních skupin pod vedením Pavla Brože a Lukáše Karáska, 

Davida Brychty a Jiřího Wiederlechnera a GM Petra Veličky.  

 

Mistrovství Moravy a Slezska 2021- hodnocení hráčů pod vedením Pavla Brože a Lukáše Ka-

ráska 

Letošní Mistrovství Moravy a Slezska se konalo ve známém horském středisku Kouty nad Desnou 

v termínu od 26. do 31. října 2021. Na tento turnaj jsme odjížděli s několika ambicemi na postup na 

březnové MČR. Hráči, od kterých jsme výsledek nečekali, zahráli velmi slušně. Naopak ostatním, 

kteří byli nasazení ve svých kategoriích vysoko, se turnaj příliš nepovedl. V průběhu turnaje jsme se 

převážně věnovali analýzám sehraných partií a přípravě na soupeře. Ve volném čase jsme podnikali 

procházky po okolí a v sobotu jsme zorganizovali s dětmi výlet vlakem do nedalekých Velkých Losin. 

Nyní přejděme na hodnocení jednotlivých věkových kategorií.  
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Kategorie U10: Tato kategorie nás překvapila ze všeho nejvíce. Nakonec z této kategorie odvážíme 

dva postupy na MČR a jako bonus bronzovou medaili Pavla Brože. V této kategorii jsme měli celkově 

3 zástupce. Upřímně si přiznejme, že jsme nejen s výsledkem, ale i s předvedeným výkonem spoko-

jeni. Prakticky až do posledního kola byli ve hře o postup všichni tři.  

Mikeš Šedý (4 body): Mikeš předvedl nečekaně slušný poziční výkon, díky kterému se celý turnaj 

pohyboval na postupových místech. Bohužel zbytečné a nevynucené taktické chyby ho stály postup. 

Zde vidíme jasný úkol, a to výrazné zlepšení taktického postřehu. Určitě za špičkou nezaostává. 

Adam Novotný (5,5 bodu): Adam svým výkonem velmi příjemně překvapil. U Adama by mohlo 

být hodnocení podobné jako u Mikeše, s tím rozdílem, že před turnajem Adam sám zapracoval na 

kombinačním postřehu, a to se ukázalo jako rozhodující v boji o postup. Je otázka, zda ho tři remízy 

nestály medaili, ale postup je naprosto zasloužený. 

Pavel Brož (6,5 bodu): Pavel potvrdil, že když se opravdu soustředí na partie, tak se jeho výkon 

zvýší. Bylo to znát v prvních třech kolech. Poté si uvědomil, že není na nějakém rapid turnaji a zabral, 

hlavně ve využití času. Velmi povedená partie byla v osmém kole. Pavel těžil ze slušné znalosti za-

hájení, a také bojovnosti (což mě jako otce potěšilo asi nejvíce). Medaile je zasloužená, nicméně do 

jarního MČR nás čeká ještě mnoho práce. 

V kategorii U12 jsme měli 3 zástupce: Dana Srbu, Terezu Pádivou a Kamilu Havelkovou. 

Dan Srba (5 bodů): Danovi na postup chyběl jeden bod. Příjemné bylo, že u Dana už se nemusí tolik 

řešit hrubé taktické chyby. Chyběla však bojovnost a soustředění. Možná si myslel, že postup je jasný 

a poslední tři kola vypustil. V osmém kole remis bez boje, v devátém kole hned v zahájení zapomněl 

na přípravu. Dan si v přístupu k tréninku a šachu všeobecně musí udělat jasno, poté věříme, že má na 

dobré výsledky. 
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Tereza Pádivá (4 body): Tereza nás trenéry překvapila, a to nejen výsledkem, ale i způsobem hry. 

Tereza se šachu moc nevěnuje, takže tento turnaj jsme brali jako takový tréninkový kemp. Silnou 

stránkou její hry je bojovnost. Dobře se připravovala na každou partii. Chodila se dívat na přípravy 

ostatních. Její vystoupení hodnotíme kladně. Pokud by se časem začala šachům a tréninku věnovat, 

určitě půjde její úroveň nahoru. 

Kamila Havelková (4 body): Kamila bojovala v každé partii jako lvice. Důkazem je, že ani jediná 

její partie neskončila remízovým výsledkem. Celkový zisk 4 bodů hodnotíme kladně. Na Kamile se 

nám líbil její přístup k šachovým přípravám na partii. K lepšímu výsledku je potřeba do budoucna 

zapracovat zejména na taktické stránce její šachové hry. Přeci jenom se v jejích partiích objevovalo 

velké množství taktických chyb. 

Kategorie U14: V této kategorii se zaměříme na hodnocení dvou hráčů z Gambitu Jihlava Aleše 

Havelky a Filipa Vondry. 

Aleš Havelka (3,5 bodu): U Aleše je hodnocení velmi podobné jako u Kamily. Předvedená hra byla 

jako na houpačce. Aleš sehrál několik znamenitých partií, ve kterých soupeře porazil velmi hezkým 

výkonem, na druhou stranu na některé partie by jistě Aleš chtěl co nejrychleji zapomenout. Během 

turnaje si Aleš vyzkoušel některá nová zahájení, která mu jistě velmi dobře poslouží do jeho dalšího 

šachového rozvoje. 

Filip Vondra (3 body): Filip bohužel nenaplnil svoje očekávání, která před turnajem měl. Dopouštěl 

se během svojí hry velkého množství taktických chyb. U Filipa bude do budoucna nutné zapracovat 

nejen na taktice, ale také na přístupu k partiím. Jeho partie byly příliš rychlé, zbrklá rozhodnutí ho 

připravila nejméně o další 2 body. Z našeho pohledu má Filip určitě na daleko lepší šachový výsledek, 

než předvedl na tomto turnaji.  

Kategorie U16: V této kategorii jsme měli největší ambice na zisk dobrého umístění. Bohužel am-

bice některých hráčů zůstaly výrazně za očekáváním. 

Šimon Lang (5,5 bodu) : V pozici 1. nasazeného vstupoval do turnaje Šimon Lang z ŠK Světlá nad 

Sázavou. Každý, kdo někdy podobný turnaj hrál, ví, jak velmi těžké je pozici 1. nasazeného hráče 

obhájit. První polovina turnaje Šimonovi vyšla velmi slušně i přes prohru ve druhém kole. Na lámání 

chleba došlo v utkání 6. kola proti Jakubovi Zezulovi. Šimon postavil velmi slušnou pozici z přípravy, 

potom ovšem zvolil špatný plán, dostal se do strategicky prohrané pozice, kterou nakonec i prohrál. 

Tato prohra Šimona poznamenala, jelikož po zbytek turnaje se s výrazně slabšími soupeři dost ša-

chově trápil. Výkon na úrovni 5,5 bodu a konečné 16. místo je pro Šimona jistě zklamáním. Při jeho 

nasazení pomýšlel určitě alespoň na umístění do 8. místa, které by zajišťovalo postup. U Šimona se 

do budoucna budeme muset zaměřit na rozšíření a zkvalitnění současného repertoáru zahájení, zkva-

litnění strategické stránky jeho šachové hry, hledání příčin a zvládání časových tísních, ze kterých 

pramenily taktické chyby, které rozhodly o špatném výsledku. 
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Filip Zedníček (5 bodů): Filip na turnaj odjížděl s myšlenkou na postup. Nicméně představa a realita 

se lišily. Bylo to znát zejména v druhé polovině turnaje. Rychlá, zbrklá hra, ze které pramenily tak-

tické chyby, na které u Filipa už nejsme zvyklí. Podcenil přípravu na čtvrté kolo. Filipův výkon nás 

mrzí, jelikož má určitě na daleko lepší výsledek. Filip si musí ujasnit, zda má šachy jen jako koníček 

a zábavu, nebo změnit přístup k tréninku. 

Tomáš Dejmek (4,5 bodu): Tomáš těží z dobrých příprav. Umí o šachách přemýšlet a často na pří-

pravy přišel už sám s vlastními nápady. Zaujala nás jeho bojovnost. Tomáše neustále sráží do průměru 

jeho kombinační postřeh a v této kategorii se toto již neodpouští. Zde vidíme velké možnosti na zlep-

šení. 

Marek Pádivý (4 body): Marek byl příjemným překvapením naší výpravy (stejně tak jako jeho 

sestra). Marek se též šachům nevěnuje, a tak pro něj byl turnaj dobrý způsob, jak víc potrénovat. 

Zajímavé je, že i on, jako jeho sestra, chodil sledovat přípravy druhých. Sám si zkoušel různá zahájení 

a výsledkem byly 4 body. Samozřejmě, že chyby byly hlavně v taktické oblasti. Celkově hodnotíme 

Markův výkon jako velmi slušný. 

Tomáš Zvolánek (3,5 bodu): Tomáš hrál těžký turnaj. Nejméně pět hráčů bylo úrovní úplně jinde 

než Tomášovo Elo, a tak 3,5 bodu vyznívá jinak. Tomáše mrzelo 5. a 9. kolo, kde chtěl naplno bodo-

vat. Poté by byl jeho výkon asi opravdu velmi kvalitní. Na Tomášovi je vidět, že takticky vyspěl a 

převážná část chyb pramenila ze strategické oblasti, soupeři ho přehráli. Dobrá byla jeho příprava v 

oblasti zahájení, kde dokázal držet krok s každým soupeřem. Tomášův výsledek je slušný. 

Kategorie Fide Open: V této kategorii příjemně překvapil Matěj Šedý. Uhrál solidních 5 bodů a 

skončil v první desítce celkového pořadí. Na jeho hře byl znát určitý šachový pokrok především v tak-

tické a strategické oblasti. Během turnaje sehrál několik kvalitních partií proti výrazně silnějším sou-

peřům. Velmi na nás zapůsobila prohraná partie proti celkovému vítězi turnaje, kde Matěj, i přes 

výraznou ratingovou převahu soupeře, sehrál odvážnou partii. S celkovým výsledkem může být Ma-

těj jistě spokojen. 

Pavel Brož a Lukáš Karásek 

 

Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2021 - hodnocení hráčů pod vedením Davida Brychty a 

Jiřího Wiederlechnera 

 

Rybáčková Lucie, kategorie D14, 6 bodů, 1. místo. 

Po červnovém zisku titulu mistryně ČR v kategorii D 12, Lucka nyní ovládla i MMaS v kategorii D 

14, do které se věkem posunula. Lucka je výjimečný talent, denně trénuje a nebojí se do svého 

repertoáru zařadit nová zahájení, kterými své soupeře často překvapí. Roste z ní komplexní hráčka, 

neustále se zlepšuje a všichni jsme zvědaví, kde až jsou její limity. 
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Stejskal Jakub, kategorie H12, 6 bodů, 4. místo, postup na MČR.   

Jakub si tak již podruhé vybojoval postup na MČR, před dvěma lety to bylo za 3. místo v kategorii 

H10. Několikrát týdně trénuje, což se na jeho hře projevuje. Zdobí jej nadstandardní taktické vidění, 

učí se nová zahájení. Občas ale ve svých partiích doplácí na přílišnou netrpělivost – to až se mu podaří 

odstranit, bude dosahovat ještě lepších výsledků než dosud. 

Tomáš Koumar, kategorie H14, 5,5 bodů. 14. místo. 

Tomáš se MMaS zúčastnil poprvé, přesto se zde ale neztratil a svým velmi solidním bodovým ziskem 

potvrdil, že je na listině talentů KŠS oprávněně. Šachy jej velmi baví, trénuje, potřebuje ještě 

zapracovat na zahájení, technice i koncovkách a měl by více vyhledávat podobné turnaje jako je 

MMaS. 

Vít Kovařík, kategorie H14, 5. bodů, 18. místo. 

Vítek se v minulosti MMaS již dvakrát zúčastnil – tehdy to bylo v kategorii H10, v obou případech 

se solidním bodovým ziskem, i tentokrát dosáhl dobrého výsledku, když si pěti body zajistil návrat 

na listinu talentů KŠS. V jeho případě se ale nedá ubránit pocitu, že by to mohlo být ještě mnohem 

lepší, protože v něm dřímá obrovský talent, někdy je ale trochu problém jej „dotlačit“ k tomu, aby 

pro to něco udělal a nespoléhal se jen na to, že mu to jde skoro „samo“. 

Matěj Pavliš, kategorie H16, 4,5 bodů, 29 místo. 

Matěj se MMaS zúčastnil poprvé a rovnou v kategorii H16, kde to rozhodně není jednoduché. Přesto 

zde uhrál 50 %, potvrdil tak svou přítomnost na listině talentů KŠS. Šachy jej velmi baví, uvědomuje 

si, kde má své rezervy a učí se nová zahájení. Neustále se zlepšuje, a když nepoleví v tréninku, vyroste 

z něj velmi zajímavý hráč. 

Martin Rybáček, kategorie H16, 4,5 bodů, 30. místo. 

Martin během uplynulého roku vedle své sestry šachově velice vyrostl a svým bodovým ziskem 

potvrdil svou přítomnost na listině talentů KŠS. Denně trénuje a na jeho projevu na šachovnici to je 

znát. Jeho silnou stránkou je dobrý propočet variant a technická vyspělost. 

Adam Brychta, kategorie H12, 4,5 bodů, 25. místo. 

Adam je rozhodně největším překvapením tréninkové skupiny Gambitu Jihlava. Podobný turnaj hrál 

poprvé v životě, na svém kontě měl dosud jen KP mládeže hraný zkráceným tempem a jedinou partii 

v regionální soutěži. Jeho rozjezd byl pomalejší, ale pak začal sbírat body a jeho konto se zastavilo 

na 4,5 bodech, čímž se dostal na listinu talentů KŠS. Zapracovat musí pochopitelně na všem, pokud 

ale nepoleví, může z něj vyrůst silný hráč. 

Patrik Kocman, kategorie H16, 4 body, 36. místo. 

Patrik se MMaS zúčastnil také poprvé a také rovnou v kategorii H16, kde to napoprvé rozhodně není 

jednoduché. Uhrál zde 4 body a k větší spokojenosti chyběla alespoň půlka bodu, což by znamenalo 

50 %, listinu talentů KŠS. Šachy jej velmi baví, uvědomuje si, že pokud se chce zlepšovat, musí 
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pravidelně trénovat. MMaS si může příští rok zahrát ještě jednou a když této možnosti využije, určitě 

u něj zaznamenáme zlepšení. 

Matěj Holcman, kategorie H16, 3 body, 51. místo. 

Matěj v minulosti MMaS už hrál, ale teprve v posledním roce bere šachy více vážně a trénuje, což se 

projevuje na jeho hře zlepšením. Jeho nedostatečná herní praxe ale zřejmě byla příčinou několika 

hrubých chyb, díky kterým ztratil několik nadějně rozehraných partií, což se promítlo do jeho 

bodového zisku. 

David Brychta, kategorie H12, 2,5 bodů, 57. místo. 

David hrál podobný turnaj poprvé v životě, na svém kontě měl stejně jako jeho bratr jen KP mládeže 

hraný zkráceným tempem a jedinou partii v regionální soutěži, takže jak s hraním, tak i s tréninkem 

je teprve na začátku, čemuž odpovídal i bodový zisk. Příště to bude už jenom lepší. 

David Koten, kategorie H12, 1 bod, 41. místo. 

David přijel na své první MMaS bez jakýchkoliv zkušeností s vážným šachem, na svém kontě měl 

dosud jen několik málo mládežnických rapid turnajů, takže přijel doslova „na zkušenou“ a podle toho 

vypadal i jeho herní projev a bodový zisk. Pobyt na MMaS se mu ale i tak líbil, a to i včetně sobotního 

výletu do termálů v Losinách. No a na závěr prohlásil, že příštího MMaS se určitě zúčastní, tak 

uvidíme. 

David Brychta a Jiří Wiederlechner. 

Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2021- hodnocení hráčů pod vedením GM Petra Veličky 

 

Jakub Zezula U16 (6,5/9) – 3. místo 

Do turnaje vstupoval jako jeden z favoritů, jednoznačným cílem byl postup na MČR mládeže. Pre-

zentoval se spolehlivou hrou bez větších výkyvů a postup vybojoval s jistotou. Pokud už se v některé 

z partií dostal do problémů, dokázal ji trpělivou hrou ubránit a dovézt alespoň do remízového konce. 

Zúročil tréninkové úsilí a zkušenosti, které nabral na letních turnajích a potvrdil svůj výkonnostní 

vzestup. Pozor, MČR příští rok v březnu bude ale zase trochu jiná káva. 
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Matěj Zezula U14 (5/9) – 20. místo 

Byl nasazen jako č.23, nicméně před ním bylo nasazeno několik dívek, takže určitá šance na postup 

byla. To ale vyžadovalo nadstandartní výkon, a to se Matějovi přes veškerou snahu nepovedlo. Turnaj 

sice začal dobře a hned ve 2. kole zaskočil jednoho favoritů, v dalším průběhu už ale dokázal porazit 

pouze slabší hráče, a to na postup bylo málo. Na to, aby uspěl v této kategorii, musí zlepšit hlavně 

propočet variant. V důležitých partiích se silnými soupeři měl většinou po zahájení dobré pozice, 

nedokázal ale v klíčových momentech najít ty správné tahy. Je ale v této kategorii mladší a když bude 

dělat dostatečné množství diagramů, určitě za rok uspěje.  

Martin Policar U12 (8/9) – 1. místo 

Vzhledem k tomu, že má postup na MČR 2022 ve své kategorii H10 zajištěn, rozhodli jsme se, že na 

MMaS vyzkoušíme starší kategorii. Zkouška dopadla nad očekávání dobře. Martin projel turnajem 

jako nůž máslem, vyhrál prvních 7 partií, osmou-vyhranou už dotáhnout do výhry nedokázat a po-

slední dal z pozice síly za remízu. Hrál jednoduše, účelně, v důležitých momentech nacházel správné 

tahy. Veškeré chyby svých soupeřů nekompromisně trestal. Pokud se bude prezentovat podobnou 

hrou na MČR ve své kategorii H10, rozhodně se nevrátí bez medaile.  Chce to ale neusnout na vav-

řínech, konkurence nespí. 

Adam Kutil U12 (5,5/9) – 13. místo 

Do turnaje vstupoval jako nejvýše nasazený a jako jasný favorit nejen na postup, ale i na celkové 

vítězství. Opět se ale ukázalo, jak je tato role v mládežnických soutěžích ošidná. Přitom do turnaje 

vstoupil velmi dobře, vyhrál úvodní 4 partie a zdálo se, že úlohu velkého favorita potvrdí. V 5 kole 

ale narazil na výborně hrajícího Martina Policara, který jej potrestal za chyby v zahájení. Po porážce 

znervózněl, ztratil svojí dosavadní lehkost a ke konečnému postupu se doslova protrápil. Nicméně 

hlavní úkol – postup na MČR splnil, ten byl ale zaplacen krví = ztrátou více, než 100 Elo bodů. Ale 

věřím, že Adam se z toho brzy oklepe, Elo zase nahraje na dospělých a na MČR ukáže svou sílu. 

Jan Kotisa U12 (5/9) – 19. místo 

Do turnaje vstupoval jako čtvrtý nasazený, jednoznačným cílem byl postup. Do turnaje vstoupil vý-

borně a po 3 kolech nic nenasvědčovalo tomu, že by měl mít se splněním tohoto cíle problémy. Po-

dobně jako Adam Kutil, po porážce ve 4. kole úplně ztratil jistotu a po zbytek turnaje se doslova 

trápil. Doplatil na úzký repertoár zahájení a přípravu soupeřů, nedařila se mu ani hra v koncovkách. 

I tak ale bojoval o postup do poslední chvíle, nakonec ho o něj připravila právě pokažená koncovka 

v posledním kole. 

Helena Šťávová U16 (4/9) – 44. místo 

Do turnaje vstupovala jako 44 nasazená, takže výsledkově vlastně obhájila své nasazení. V turnaji 

střídala lepší okamžiky s těmi slabšími, celkově se jednalo a jakýsi její standart. K lepšímu výsledku 

jí chybí větší herní praxe a s tím související větší jistota a sebevědomí. Je v této kategorii. 
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Markéta Šťávová U14 (5/9) – 27. místo 

Turnaj se jí příliš nepovedl a výsledkově jej zachránila až vydařeným závěrem. Prvních 6 kol se 

„zahřívala“, porážela pouze vyloženě slabší soupeře (řky), v partiích bylo docela dost hrubých chyb. 

Díky závěru je výsledek lepší než celková předvedená hra. Celkově ale opět zaostala za svými výkony 

na trénincích.   

Lucie Šťávová U12 (5,5/9) – 16. místo 

Stejně jako Markéta i ona se prvních 5 kol „zahřívala“. Pomohla až trenérská domluva po 6. kole, 

možná jí psychicky pomohla i šťastná výhra v 6. kole. V závěrečných kolech se zlepšila její koncen-

trace na hru a na výsledku se to okamžitě projevilo.  

David Žaža U16 (3,5/9) – 55. místo 

David poslední dobou hraje takové neslané nemastné šachy. Mnoho partií přivede do remízy. Bez 

většího úsilí tyto partie vyhrát. Na MMaS v U 16 to pak ale nestačí. David zůstal za svými možnostmi 

a je potřeba přidat víc na vůli vítězit. 

Ondřej Malý U12 (3/9) -52. místo 

Ondra jel na takový turnaj poprvé. Jediným cílem bylo získat zkušenosti. Ondra se snažil, a tak mu 

jeho hra se srovnatelnými hráči přinesla jednu výhru a dvě remízy. Bodík navíc přišel za nepopulární 

volné kolo. Ondra má před sebou hodně práce, ale pokud bude pilně pracovat a hrát, tak z něj může 

být solidní hráč. 

Stanislav Pelán U14 (2,5/9) – 59. místo 

Standa se rýsoval jako nadějný hráč. Dosahoval pěkných výsledků. Pak se ale cosi stalo, Standa usnul 

a bohužel spí dodnes. Bohužel probudit se ho nedaří. Jeho výkony nejsou moc dobré a kategorii U14 

jsou již krutě trestány. Standa uhrál pouze jednu výhry a jednu remízu. Taktéž on si zasloužil nepo-

pulární bodík za volné kolo. Jestli se Standa nevzbudí a nezačne více pracovat, lepší to nebude. 

Anežka Kavanová U14 (4,5/9) -34. místo 

Anežka začala s hraním teprve nedávno. I když se do šachové práce pustila s velkou pílí, je to vlastně 

začátečník. Anežka však ukázala, že její píle přináší ovoce a v kategorii U14 uhrála 4,5 bodu. Což ji 

zařadilo na LT.  Tato dívka je milým překvapením, a i když začala docela pozdě, tuším, že nám ještě 

něco z šachového umění předvede. Zejména v kategorii dívek by mohla dosáhnout na velmi pěkné 

umístění na MČR. 

Valentýna Kavanová U12 (3/9) – 51. místo 

Valentýna začala hrát ještě o něco později než její sestra Anežka. I pro ni jsou to první začátky v ša-

chovém světě. Tím, že je teprve v U12 má ještě čas vše dohnat a na příštích turnajích být již mezi 

předními hráčkami. Zisk 3 bodů je solidní, ale určitě má i na víc. 
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Martin Žaža Open (5/9) – 6. místo 

Martin Žaža byl covidem obrán o možnost bojovat před rokem v kategorii H16 a pokusit se získat 

poslední možnost účasti na MČR v této kategorii. Takže letos už mohl hrát jen doprovodný Open. 

Martin předvedl velmi dobrý výkon a se ziskem 5 bodů se umístil na velice krásném 6. místě. Jen 

málo stačilo na boj o medaili. 

Závěrem bych chtěl ještě napsat, že na většině mých svěřenců se projevila na konci turnaje značná 

únava vyplývající z naprosto nesmyslného systému dvojkol doplněného nepřidáváním 30 min po 40 

tahu. Na toto doplácí zejména Ti, kteří chtějí hrát „opravdové“ šachy a hrají naplno ve všech partiích. 

Natěsnání turnaje do 6 hracích dnů (když vezmeme v úvahu, že úvodní kolo v úterý se hrálo odpo-

ledne a poslední v neděli už ráno, pak dokonce do 5) sice přináší určité finanční úspory pro účastníky 

turnaje, kvalita hry ale jednoznačně trpí. Cesta ke zvýšení úrovně hry mládeže to rozhodně není. 

 GM Petr Velička a Jan Zezula 

 

Závěrečná zpráva Polofinále MČR juniorů a juniorek 2021 

Ve dnech 13. - 20. 11. 2021 se ve městě Špindlerův Mlýn v hotelu Esprit konalo Polofinále juniorů a 

juniorek. Na toto polofinále je postup z Krajského přeboru, který se hrál ve Žďáře nad Sázavou. Po-

stupy si vybojovali: David Kučera-Gambit Jihlava, Šimon Lang-ŠK Světlá nad Sázavou, Adam 

Simajchl-Spartak Velké Meziříčí a Adam Kutil-TJ Náměšť nad Oslavou. Adam Kutil kvůli školním 

povinnostem účast odmítl. A tak na jeho místo byl KM nominován Jakub Zezula – TJ Náměšť nad 

Oslavou.  Z dívek se do turnaje přihlásila pouze Táňa Nesporá – ŠK Světlá nad Sázavou.  Protože 

některé kraje nenaplnili jejich kapacitu, ŠSČR vyzval ostatní kraje s možností doplnění hráčů. Této 

nabídky jsme využili a do turnaje přihlásili ještě hráče David Žaža – TJ Náměšť nad Oslavou a Matěj 

Pavliš-TJ Jiskra Havlíčkův Brod. O Rozbory a přípravu hráčů se starali v místě GM Petr Velička, Jiří 

Tůma a online David Brychta. Všichni naši hráči patřili mezi nejmladší juniorské hráče a většina z 

nich ani juniorského věku nedosahuje.  Jejích plány byly více méně o získání zkušeností na velmi 

silném turnaji a myslím, že výsledek je příslibem do jejich juniorského věku. Zhodnocení hráčů ne-

chám opět na trenérech. 
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Hodnocení hráčů KŠS Vysočina na Polofinále MČR juniorů – Špindlerův Mlýn 13-20. 11. 2021 

Jakub Zezula 4 z 9/50.místo 

Sehrál velmi silný turnaj a potvrdil svůj výkonnostní vzestup. Na turnaji prohrál pouze z hráči s Elo 

+ 2000. Vyzdvihl bych hlavně fakt, že dokázal bodovat i v partiích, ve kterých nestál dobře, ale doká-

zal je otočit ve svůj prospěch. Zde se jednoznačně projevují zkušenosti získané hraním vážných partií 

a jeho stoupající hráčská síla. 

Martin Žaža 4 z 9/52.místo 

I on si v turnaji vedl velmi dobře a určitě svým výsledkem příjemně překvapil. Svou vynalézavostí a 

houževnatostí dokáže zakrýt mezery ve svém šachovém vzdělání, které vznikly tím, že ve svém mládí 

nebyl nikým systematicky veden. Na konci turnaje už mu ale docházely síly, bylo vidět, že na podob-

nou „porci“ vážných partií ještě není zvyklý. Jeho šachová síla je ale výrazně vyšší, než jeho aktuální 

Elo (což bude ale k 1.12 výrazně napraveno) 

David Kučera 4 z 9/57.místo 

Také si vedl v turnaji velmi dobře, houževnatě bojoval celý turnaj s Elo silnějšími soupeři a vůbec se 

neztratil. Turnaj pro něj znamenal zisk neocenitelných zkušeností, pokud na sobě bude nadále praco-

vat, jeho výkonnost i Elo půjdou prudce nahoru. 

 

 

Adam Simajchl 2,5 z 8 (1x nenastoupil, 1 bod volným losem) /80.místo 

Na turnaj jel s cílem získávat zkušenosti a seznámit se s konkurencí na republikové úrovni. Nedalo 

se asi od něj čekat více, než předvedl, jednoho silnějšího hráče porazil, další alespoň potrápil. Musí 

na sobě co nejvíce pracovat a snažit se odehrát více turnajů podobné úrovně.  

Matěj Pavliš 2 z 9/83.místo 

I on jel na turnaj hlavně sbírat zkušenosti, stavěl často dobré pozice, pak se ale většinou projevila 

zkušenost a hráčská síla soupeřů. O tom, že i on ale dokáže „kousnout“ se ale přesvědčil třeba Šimon 
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Lang, který se stal jedinou Matějovou obětí. Matěj na mně během turnaje působil velmi odhodlaně, 

určitě na sobě bude tvrdě pracovat a za rok to bude určitě mnohem lepší.  

Šimon Lang 4 z 9/63. místo 

Šimon hrál na turnaji zajímavé partie, ve kterých se často vyskytoval oboustranný útok. Zápletky s 

větší mírou rizika jsou pro Šimona vždy lákavé a málokdy odolá jejich vzniku. Celkový bodový vý-

sledek z turnaje přímo neodpovídá úsilí a pracovitosti, kterou Šimon při partiích podával. Nasazení, 

se kterým partie hrál, bylo vždy veliké. Z turnaje si Šimon odváží především mnoho zkušeností a 

několik nezapomenutelných partií. 

Táňa Nesporá 3,5 z 9/13. místo 

Táňa sehrála po obsahové stránce moc vydařený turnaj. Přesto, že byla nasazena jako hráčka s nej-

nižším startovním číslem, tak potrápila a vyděsila i soupeřky, které nakonec skončily na medailových 

pozicích. Táňa hrála s velkou chutí a radostí, což se příznivě odráželo na nápadech a plánech, se 

kterými do partií vstupovala. Často nechybělo mnoho a k pěkné partii byl připsán i bodový zisk. 

 

Děkuji všem účastníkům za reprezentaci kraje, trenérům za jejich práci. Věřím, že příštím ročníku 

dosáhneme na vyšší umístění.  

Jan Zezula, GM Petr Velička a Jiří Tůma 

Protože jsou online soustředění výrazně levnější než prezenční, podařilo se uspořádat více soustře-

dění. Možnost zahrnout do projektu i práci trenéra na šachovém turnaji je velmi užitečná věc, ale 

náklady jsou pro tuto činnost při větším počtu hráčů vysoké už jen na jejich trenérskou činnost. Nesou 

však i vedlejší náklady jako je ubytování, popřípadě strava, cestovné. Finanční dotace pak není na 

takový projekt dostačující. Měl by se základ tohoto projektu každý rok navyšovat minimálně o inflaci 

spíš víc. 

 

Jan Zezula, manažer Šachového centra talentované mládeže v Kraji Vysočina, doplnila Eva Kořín-

ková, předsedkyně KŠSV  

V Náměšti nad Oslavou a Světlé nad Sázavou dne 25. 1. 2022 
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8. Zpráva koordinátorek projektu Šachy do škol na Konferenci KŠSV 

za rok 2021  

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

Koordinátorky si navzájem rozdělily úkoly a spolupráce probíhá výborně, i když v loňské sezoně 

moc práce nebylo. 

V rámci projektu vždy probíhal Přebor škol, v sezoně 2020/2021 však byl vzhledem 

k epidemiologické situaci Konferencí KŠSV zrušen.  

Pro sezonu 2021/2022 byl přebor škol vypsán, zatím proběhlo okresní kolo v Pelhřimově. Přebor byl 

poznamenán současnou situací. V kategorii I (první stupeň ZŠ) se zúčastnila tři družstva: ZŠ Na 

Pražské Pelhřimov, ZŠ Senožaty a ZŠ Humpolec Hálkova. V tomto pořadí se družstva umístila, do 

krajského kola postupují první dvě. 

Nejvyšší počet družstev (4) zaznamenala kategorie II. určená pro žáky druhého stupně ZŠ 

a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Do krajského kola postupuje z prvního a druhého 

místa ZŠ Na Pražské Pelhřimov a ZŠ Hálkova Humpolec. Na třetím a čtvrtém místě skončily týmy 

A, B Gymnázia Humpolec. 

V kategorii III středních škol si zajistila postup do krajského kola obě zúčastněná družstva – 

Gymnázium a obchodní akademie Pelhřimov a Gymnázium Humpolec. 

Přebor organizačně zajišťovala Dana Kalinová z DDM Pelhřimov, o řízení turnaje se postarali 

rozhodčí Vladimír Macháček a Lukáš Kaňka. Všem za zajištění turnaje děkujeme, jakož i účastněným 

žákům za pěkné partie. 

 

 Další kola jsou naplánována (okres Havlíčkův Brod 25. 1., Žďár nad Sázavou 11. 2., Třebíč 23. 2. 

a Jihlava 24. 2.).  

Úbytek zapojených škol, který jsme zaznamenali v projektu Šachy do škol loni, se zastavil, dokonce 

se tři školy opět zapojily. Aktiálně je v Kraji Vysočina zapojeno 6 škol a 83 dětí:  

Gymnázium dr. A. Hrdličky Kamila Zachová, Základní škola a Mateřská škola Oudoleň, ZŠ a MŠ 

Čáslavice, Základní škola Ledeč nad Sázavou, Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, 

Havlíčkův Brod a Mateřská škola   Stínadla 1049   Ledeč nad Sázavou 58401.  

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 a Drahomíra Kaňková dne 16. 1. 2022 
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9. Zpráva STK KŠSV pro konferenci KŠSV za rok 2021 

Soutěže družstev 

Sezóna 2020/2021 byla bohužel zrušena z důvodu špatné epidemiologické situace. 

Sezóna 2021/2022 byla zahájena, zatím jsou odehraná všechna kola, snad neustálé problémy 

s covidem dovolí soutěže dohrát. 

V STK probíhala diskuze o podobě Krajského přeboru, přihlášeno bylo pouze 8 týmů. 

Nakonec byl ponechán jednokolový systém každý s každým, s ohledem k nejasné epidemiologické 

situaci. 

Nabízí se otázka k dalším sezónám, když se přihlásí jen 8 družstev, případně méně, zda nepřidat 

nástavbovou část. Jedná se nejvyšší soutěž družstev v kraji, proto bych chtěl požádat Konferenci 

o umožnění této změny v případě nízkého počtu přihlášených družstev.  

 

Krajští přeborníci 2021 

Krajský přebor jednotlivců – FIDE OPEN Vysočina Ždár nad Sázavou 25. – 28. září 2021 

Pořadatel: ŠK TJ Žďár nad Sázavou 

Muži 

1. Vít Kratochvíl Šk Gordic Jihlava 

2. Josef Kratochvíl Šk Gordic Jihlava 

3. Vlastimil Siebenbürger TJ Žďár nad Sázavou 

4. Luboš Svíženský  Šk Caissa Třebíč 

5. David Kučera  Gambit Jihlava 

Ženy 

1. Lucie Rybáčková  Gambit Jihlava   

 Senioři 

1. Vlastimil Siebenbürger TJ Žďár nad Sázavou  

2. Ivo Svoboda  TJ Žďár nad Sázavou  

3. Miroslav Holata  TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

H20 

1. David Kučera  Gambit Jihlava 

2. Šimon Lang  Šk Světla nad Sázavou 

3. Adam Simajchl  Spartak Velké Meziříčí 

H18 

1. David Kučera  Gambit Jihlava 

2. Šimon Lang  Šk Světla nad Sázavou 

3. Adam Kutil   TJ Náměšť nad Oslavou 
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D18 a D20 

1. Lucie Rybáčková  Gambit Jihlava 

 

Krajský přebor jednotlivců v blesku neproběhl 

 

Krajský přebor jednotlivců v rapidu neproběhl 

 

KP družstev v rapid a bleskovém šachu neproběhl 

 

V dubnu 2021 proběhl online přebor v blesku 

KP v online blesku 

1. Lukáš Karásek Šk Gordic Jihlava 

2. Vít Kratochvíl Šk Gordic Jihlava 

3. Josef Kratochvíl Šk Gordic Jihlava 

 

KP v bleskové hře pro rok 2022 mělo proběhnout 26.12.2021 ve Žďáru nad Sázavou. 

Turnaj byl odložen. 

 

KP v rapid šachu pro rok 2022 mělo proběhnout 29.12.2021 ve Světlé nad Sázavou. 

Turnaj se uskutečnil. 

 

KP v praktickém šachu proběhne 2. -5. 7. 2022 ve Žďáru nad Sázavou. 

 

KP družstev v rapidu a blesku 2022, se do data této zprávy nikdo nepřihlásil. Věřím, že se zájemce 

najde a KP se uskuteční. 

 

17.4.2021 proběhlo MČR v online bleskovém šachu, kde na výborném 4. místě skončil Lukáš 

Karásek z Šk Gordic Jihlava 

 

MČR žen se zúčastnila Eva Kulovaná z Šk Gordic Jihlava skončila na 8.místě. 

 

Na MČR v bleskovém šachu dosáhl 10. místa Petr Hába z Šk Gordic Jihlava, v ženách se Eva 

Kulovaná umístila na 4. místě. 

 

Na Mistrovství Evropy družstev seniorů v kategorii S50+ hrálo družstvo KŠS Vysočina ve složení 

Švanda Pavel, Mičulka Petr. Siebenbürger Vlastimil, Kořínková Eva, Kuda Pavel umístili se na 

7.místě. 

Všem děkujeme za reprezentaci Krajského šachového svazu Vysočina 

Připravil Josef Kratochvíl dne 20. 1. 2022 
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11. Zpráva revizní komise KŠSV na Konferenci za rok 2021 
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11. Zpráva hospodářky KŠSV na Konferenci za rok 2021 

11.1 Vyúčtování Krajského šachového svazu Vysočina za rok 2021  

 

 

 

 

 

 

 

Vyúčtování KŠSV 2021

Skutečnost Návrh Skutečnost Návrh

Příjmy 202807,28 229000 Výdaje 202807,28 229000

Členské příspěvky 52330 55000 Školení a metodická činnost 4600 6000

 řádné 47435 55000 rozhodčí 2800 3000

 mimořádné 4895 0 trenéři 1000 3000

registrace cizinců 0 0 ostatní 800 0

Soutěže družstev 10300 11200 Soutěže družstev 3508,99 8000

startovné 0 0 odměna vedoucích soutěží 0 0

poplatky LOK 0 0 poplatky LOK 0 0

poplatky ELO 0 0 poplatky ELO 0 0

pokuty 0 0 poháry 0 3000

ostatní - převod z roku 2020 10300 11200 ostatní 3508,99 5000

Soutěže jednotlivců 0 0 Soutěže jednotlivců – dospělí 20765 25000

startovné 0 0 příspěvek pořadatelům 20500 21000

poplatky LOK 0 0 medaile a diplomy 265 4000

poplatky ELO 0 0 Soutěže jednotlivců – mládež 1500 19500

pokuty 0 0 příspěvek pořadatelům 1500 11500

ostatní 0 0 medaile a diplomy 0 8000

Příjmy od ŠSČR 47048 43000 Mzdové náklady 20100 18000

příspěvek na KCTM 47048 40 000 odměny VV 20100 18000

příspěvek na funkcionáře 0 0 Smlouvy s externími pracovníky 0 0

jiné - školení trenérů 0 3000 jiné 0 0

Dotace na činnost KŠSV 80000 80000 Dotace a příspěvky 5550 0

dotace KÚ na KCTM 80000 80 000 Příspěvky oddílům 5550 20000

jiné 0 0 jiné 0 0

Příjmy ze sportovní činnosti 4000 3800 KCTM 127048 120000

Školení rozhodčích 4000 1900 Příspěvky na soustředění a účast na turnajích 2450 1000

Školení trenérů 0 1900 Odměny trenérů – dohody 0 17000

Pořádání sportovních akcí 0 0 Odměny trenérů – faktury 115700 80000

Zdaňované činnosti 0 0 Cestovné 400 4000

Smlouva o reklamě 0 0 Nájemné 0 3000

Prodej metodických materiálů 0 0 Ubytování, stravování 3498 10000

Jiné 0 0 Jiné - příspěvek manažera projektu 5000 5000

Ostatní příjmy 9129,28 36000 Provozní náklady 19735,29 32500

Dary 0 0 Účetnictví 5000 6000

Bankovní úroky 0 0 Web 799,81 600

Jiné - využití zůstatku na účtu 9129,28 36000 Paušály 12000 12000

Cestovné 1200 3000

Další náklady 735,48 10900

Hospodářský výsledek -18 529,28

Účet k 31. 12. 2021 94 340,39

Pokladna k31. 12. 2021 629,00
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11.2 Rozpočet KŠSV na rok 2022 

Na rok 2022 jsme připravili vyrovnaný rozpočet. V rozpočtu je počítáno s členskými příspěvky ve 

výši, jaké schválila Konference KŠSV 2020 na rok 2022. Počítáme také (stejně jako v loňském roce) 

s vyhlášením grantového řízení, díky kterému budou moci oddíly získat dotaci. 

 
 

Případné dotazy zodpovím e-mailem nebo na konferenci. 

 

Připravila: Eva Šimečková ve Strážku dne 28. 1. 2022 

Rozpočet KŠSV 2022

Návrh Skutečnost Návrh Skutečnost

Příjmy 255500 Výdaje 255500

Členské příspěvky 49000 Školení a metodická činnost 7000

 řádné 45 000 rozhodčí 3 000

 mimořádné 4 000 trenéři 3 000

registrace cizinců 0 ostatní 1 000

Soutěže družstev 15000 Soutěže družstev 21000

startovné 12000 odměna vedoucích soutěží 5000

poplatky LOK 0 poplatky LOK 0

poplatky ELO 13000 poplatky ELO 13000

pokuty 0 poháry 3000

ostatní 0 ostatní 0

Soutěže jednotlivců 0 Soutěže jednotlivců – dospělí 25000

startovné 0 příspěvek pořadatelům 21 000

poplatky LOK 0 medaile a diplomy 4 000

poplatky ELO 0 Soutěže jednotlivců – mládež 19 500

pokuty 0 příspěvek pořadatelům 11 500

ostatní 0 medaile a diplomy 8 000

Příjmy od ŠSČR 85 000 Mzdové náklady 20 000

příspěvek na KCTM 45 000 odměny VV 20 000

příspěvek na funkcionáře 40 000 Smlouvy s externími pracovníky 0

jiné - školení trenérů 0 jiné 0

Dotace na činnost KŠSV 100 000 Dotace a příspěvky 20 000

dotace KÚ na KCTM 100 000 Příspěvky oddílům 20 000

jiné 0 jiné 0

Příjmy ze sportovní činnosti 6 500 KCTM 120000

Školení rozhodčích 4 000 Příspěvky na soustředění a účast na turnajích 3 000

Školení trenérů 2 500 Odměny trenérů – dohody 5 000

Pořádání sportovních akcí 0 Odměny trenérů – faktury 85 000

Zdaňované činnosti 0 Cestovné 8 000

Smlouva o reklamě 0 Nájemné 12 000

Prodej metodických materiálů 0 Ubytování, stravování 2 000

Jiné 0 Jiné - příspěvek manažera projektu, spotřební materiál 5000

Ostatní příjmy 0 Provozní náklady 23000

Dary 0 Účetnictví 5 000

Bankovní úroky 0 Web 800

Jiné - využití zůstatku na účtu 0 Paušály 12000

Cestovné 3 000

Další náklady 2 200


