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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 



 

Úvodní slovo předsedkyně KŠSV 

Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté,  

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

která zhodnotí naši činnost v roce 2022.  

Vítám zde vzácné hosty, kterým jsou Ing. Rostislav Svoboda, místopředseda ŠSČR a předseda 

krajské organizace ČUS Ing. Vítězslav Holub. 

Uplynulé volební období neumožňovalo věnovat se šachu naplno. Díky nepříznivé 

epidemiologické situaci jsme některé soutěže museli zrušit nebo odkládat. Dá se říci, že teprve 

tato sezona probíhá tak, jak jsme byli zvyklí. 

Pokud mám zhodnotit činnost výkonného výboru KŠSV od minulé konference, tak se podařilo 

zajistit uspořádání všech krajských přeborů dospělých i mládeže. V rámci Šachového centra 

talentované mládeže proběhlo 7 soustředění, z toho dvě prezenční, jedno vícedenní a pět online 

formou.  

Již podruhé jsme vypsali pro naše oddíly grantový program Šachy na Vysočině.  Oproti prvnímu 

ročníku se do něj zapojilo více oddílů (TJ Jiskra Havlíčkův Brod, TJ Spartak Pelhřimov, Caissa 

Třebíč, TJ Žďár nad Sázavou a ŠK Křižánky), stále to však není podle našich představ. Program 

hodláme vyhlásit i letos. Chtěla bych touto cestou zástupce oddílů požádat, aby se do programu 

zapojili. Zviditelníte tak šachy nejen ve Vaší obci, ale v celém kraji. 

Poměrně hodně se věnujeme prezentaci šachu. Články o šachových akcích dáváme na webové 

a FB stránky, posíláme je do médií. Pravidelně se zapojujeme do ankety Sportovec Kraje 

Vysočina. V loňském roce jsme do kategorie Cena za přínos pro sport nahlásili V. Paulíka 

z Havlíčkova Brodu a odborná porota mu cenu udělila. I letos jsme nominacemi obsadili 

všechny kategorie.  

Jsem moc ráda, že ve svých oddílech opět rozvíjíte klubovou činnost, pořádáte šachové akce, 

účastníte se turnajů, snažíte se pečovat o mládež. Činnost oddílů by nebyla možná bez 

zkušených funkcionářů, ale i obětavých rodinných příslušníků a rodičů.  

Moc si vážím každého, kdo v této době nezištně něco dělá pro druhé lidi. Ve větších oddílech 

se většinou o klubovou činnost podělí více osob, v menších oddílech stojí jeho chod většinou 

na bedrech jednotlivce. Přitom bychom právě na méně početné oddíly neměli zapomínat. I tam 

odchovají slibné talenty. Zmiňuji toto téma proto, že jsme v minulém roce o jeden oddíl přišli, 

a i další oddíly mají existenční problémy. V diskuzi bychom se tedy mohli společně zamyslet, 

jak bychom těmto oddílům mohli pomoci. 

Na minulé volební konferenci jsem si kladla za cíl rozvíjet v našem krajském svazu vzájemnou 

spolupráci a budovat přátelské vztahy. Myslím, že ve většině případů to tak funguje. Výborná 

je i spolupráce ve výkonném výboru. Osoba, která díky své diplomacii a umění jednat s lidmi, 

vnesla so činnosti výkonného výboru mnoho pozitivního, se rozhodla již ve funkci 

nepokračovat. Chtěla bych proto Drahušce Kaňkové moc a moc poděkovat za její obětavou 

práci. Jsem ráda, že zůstává u šachů a bude se rozvoji a propagaci šachu věnovat v rámci svého 

oddílu.  

Poděkování patří rovněž mám kolegům Evě Šimečkové, Josefu Fišarovi a Josefu Kratochvílovi, 

kteří mají zájem pokračovat ve svých funkcích i nadále. Předstupuji před vás tedy s týmem, 

který tvoří čtyři stávající členové výkonného výboru. Pátým kandidátem je Jan Zezula, který 

by převzal agendu po D. Kaňkové. 

Závěrem bych chtěla poděkovat za činnost v komisích všem jejím členům a revizní komisi za 

shovívavost, s jakou kontroluje naši činnost. I v revizní komise zůstává až na jednu změnu – p. 

J. Volanina nahradí Petr Pelikán z oddílu Sokol Jámy.  

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

Poděkování za finanční podporu patří i ŠSČR a Kraji Vysočina.  

Děkuji vám za pozornost a věřím, že strávíme společně příjemné, konstruktivní jednání. 

Eva Kořínková, předsedkyně KŠSV 
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1. POZVÁNKA 

na konferenci Krajského šachového svazu 

Vysočina 
v sobotu dne 4. února 2023 se na KO ČUS Kraje Vysočina v Jihlavě, uskuteční konference 

Krajského šachového svazu Vysočina (KŠSV), na kterou mají všechny ŠK/ŠO registrované 

u KŠSV právo vyslat jednoho delegáta. 

Termín a místo: sobota 4. 2. 2023 od 10.00 hodin, zasedací místnost na KO ČUS Kraje 

Vysočina, Evžena Rošického 6, Jihlava (2. patro) 

Účast: jeden delegát z každého ŠO/ ŠK, registrovaného u KŠSV s hlasem rozhodujícím. Dále 

členové VV KŠSV, KRK KŠSV a hosté s hlasem poradním. 

Program konference: 

1. Zahájení v 10,00 hodin  

2. Schválení programu. 

3. Schválení jednacího a volebního řádu. 

4. Volba pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise 

5. Kontrola usnesení minulé konference  

6. Zpráva o činnosti VV KŠS Vysočina za uplynulé období  

(VV, KM, KCTM, KR, STK, Šachy do škol) 

7. Zpráva mandátové komise 

8. Stanovení výše krajských členských příspěvků na rok 2024 a dalších poplatků 

9. Zpráva o hospodaření KŠS Vysočina v roce 2022 

10. Zpráva Revizní komise 

11. Návrh rozpočtu KŠS Vysočina na rok 2023 

12. Přestávka (15-20 minut) 

13. Volby členů nového VV KŠSV a RK KŠSV  

14. Volba delegátů na konferenci ŠSČR 2023 

15. Zpráva volební komise – vyhlášení výsledků voleb 

16. Zpráva návrhové komise – usnesení 

17. Diskuse  

18. Závěr – předpokládané ukončení do 13,30 hodin 

 

- Náměty do diskuse: pořádání soutěží v kraji, využití dotací ŠSČR, činnost komisí VV 

KŠSV, výše členských příspěvků, aktivity na propagaci šachů, medializace, situace 

v oddílech, další náměty a připomínky delegátů ŠK, ŠO apod. 

Cestovné delegátům hradí KŠSV ve výši jízdenky (vlak, autobus), nebo auto (jízdné podle 

Ekonomické směrnice ŠSČR): jedna a dvě osoba á 4,50 Kč/km, 3 více osob 6 Kč/km,  

Oddíly, nahlášení delegáti (do 27. 1. 2023), obdrží elektronicky všechny zprávy před 

konferencí k prostudování a využití na konferenci. 

Rozdělovník: Oddíly – zástupci oddílů, členové VV, komisí VV a RK KŠSV, ŠSČR, ČUS 

Jihlava 

V Jihlavě dne 22. 11. 2022                                                           

Za VV KŠSV   Eva Kořínková, předsedkyně                                                           
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2. Jednací řád Konference KŠS Vysočina s datem konání 4. února 2023 v Jihlavě 

1. Delegáti Konference KŠS Vysočina 4. února 2023 v Jihlavě (dále jen konference) 

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

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

1.2 Jmenovitý seznam delegátů s hlasem rozhodujícím bude předložen při zahájení konference, 

každý z delegátů s hlasem rozhodujícím obdrží při zahájení konference hlasovací lístek. 

1.3 Členové VV KŠS a členové RK KŠS, 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 předsed-

nictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné 

podněty a připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než 5 minut. Technická při-

pomínka a odpověď na otázku nemůže být delší než 2 minuty. 

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

luje 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 z 3-5 zástupců  

    delegátů, hostů. 

2.2 O návrzích na členy pracovního předsednictva hlasují delegáti s hlasem rozhodujícím jed-

notlivě veřejným hlasováním. Ke zvolení člena pracovního předsednictva stačí nadpolo-

viční většina hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. V případě, že nadpoloviční 

většinu hlasů obdrží více navrhovaných členů, rozhoduje vyšší počet hlasů. 

2.3 Pracovní předsednictvo zvolí ze svých členů předsedajícího konference  

    veřejným hlasováním. 

2.4 Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a vykonává rozhodnutí pracov-

ního předsednictva potřebná k zajištění racionálního průběhu jednání. Pokud diskutující 

nesouhlasí s rozhodnutím pracovního předsednictva, rozhodne s konečnou platností kon-

ference. 

 3. Komise konference 

3.1 Konference volí mandátovou, návrhovou a volební komisi. Všechny tři komise jsou 

tříčlenné. O každém návrhu na člena komise hlasují delegáti s hlasem rozhodujícím veřej-

ným hlasováním. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina delegátů s hlasem 

rozhodujícím. 

3.2 Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává konferenci zprávu o počtu delegátů. 

Zjišťuje, zda je konference usnášeníschopná, zajišťuje součet hlasů při hlasování a infor-

muje konferenci o počtu hlasů při hlasování. 

3.3 Návrhová komise připravuje a předkládá návrhy na usnesení konference a dalších doku-

mentů schvalovaných konferencí a spolupracuje s pracovním předsednictvem při přípravě 

konečného znění předkládaných materiálů. 

3.4 Volební komise organizuje a řídí volby, dbá na správné provádění. Konečné výsledky voleb 

předá návrhové komisi. 

3.5. Komise se mohou usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnášejí se 

nadpoloviční většinou hlasů. Komise zvolí člena, který návrhy přednese. 
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 4. Usnesení konference 

4.1 Návrhy na usnesení mohou delegáti předkládat písemně členům návrhové komise nebo 

ústně konferenci. 

4.2 O návrzích usnesení konference rozhodují delegáti s hlasem rozhodujícím veřejným hlaso-

váním. 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 delegátů s hlasem rozhodujícím. 

5.5 Předsedající má právo pro urychlení průběhu konference v případě výrazné většiny hlasu-

jících pro přijetí návrhu označit návrh za přijatý bez dalšího hlasování. 

  

Volební řád volební konference KŠS Vysočina uskutečněné dne 4. února 2023 v Jihlavě 

Úvod 

1. Volby řídí volební komise, kterou zvolí delegáti volební konference KŠS Vysočina dne 

4. 2. 2023 v Jihlavě (dále jen „konference“) s hlasem rozhodujícím. Volební komise 

o průběhu a výsledcích voleb pořizuje písemný záznam. Konečné výsledky voleb předá 

návrhové komisi. 

2. Výkonný výbor KŠSV je pětičlenný. Konference volí předsedu KŠS Vysočina, 

místopředsedu a další členy výkonného výboru KŠS Vysočina (dále jen „VV KŠSV“) 

v uvedeném pořadí, Revizní komisi KŠSV („RK KŠSV“). 

Zvolený VV se na nejbližším jednání dohodne, kdo bude vykonávat funkci sekretáře. 

3. Konference je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů 

s hlasem rozhodujícím z jednotlivých ŠO/ŠK (dále jen delegáti s hlasem rozhodujícím). 

V případě, že konference není usnášení schopná, je dosavadní VV KŠSV povinen svolat 

novou konferenci nejpozději do 30 dnů od konání neusnášeníschopné konference.  

Volba VV KŠSV a RK KŠSV  

4. Volba VV KŠSV a RK KŠSV bude prováděna tajným hlasováním na základě návrhu 

ŠK/ŠO a osobního souhlasu kandidáta do VV KŠSV nebo do RK KŠSV, zaslané e-

mailem na adresu sekretářky KŠSV do 31. 1. 2023. Do seznamu kandidátů budou 

zařazeni také kandidáti navržení v průběhu konference delegáty s hlasem rozhodujícím 

či hosty konference do časového limitu stanoveného volební komisí. Všichni kandidáti 

musí být registrováni u ŠSČR jako aktivní, to znamená, že musí mít zaplaceny členské 

příspěvky.  

5.    Hlasují delegáti s hlasem rozhodujícím.  

6.   Nerozhodne-li konference jinak, proběhne volba celého VV KŠSV jako týmu. 

 

Volba předsedy KŠSV a ostatních členů VV KŠSV jako týmu 

7. Kandidáti na předsedu VV KŠSV: předloží písemně návrh složení VV KŠSV volební 

komisi v průběhu konference do časového limitu stanoveného volební komisí. 
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8. Předkládané návrhy týmů VV KŠSV musí být minimálně pětičlenné. V návrhu budou 

uvedeni kandidující na post předsedy, místopředsedy a tří členů výkonného výboru. Od 

osob nepřítomných při volbě se vyžaduje písemný souhlas s kandidaturou. 

9. Volební komise sestavuje seznam návrhů týmů VV KŠSV. 

10. Volba týmů VV KŠSV bude probíhat maximálně ve dvou kolech. Pokud volební komise 

obdrží nejvýše dva návrhy, bude volba týmů VV KŠSV probíhat jednokolově. 

11. Před zahájením prvního kola voleb seznámí volební komise delegáty konference se všemi 

návrhy týmů VV KŠSV a zajistí, aby volební lístky se seznamem navržených týmů měli 

k dispozici všichni delegáti s hlasem rozhodujícím. Volba pak bude provedena tajnou 

volbou tak, že na volebním lístku každý delegát označí jím volený tým. Takto upravený 

volební lístek vhodí do připravené volební urny. Za neplatné budou označeny volební 

lístky, ze kterých nebude jednoznačně zřejmé, pro který tým je hlasováno. 

12. Po prvním kole voleb seznámí volební komise Konferenci s pořadím týmů podle 

dosaženého počtu hlasů, včetně procentuálního vyjádření. 

13. Výkonným výborem KŠSV se stává tým, který v prvním kole získá nadpoloviční většinu 

přítomných hlasů delegátů s hlasem rozhodujícím. Pokud ani jeden z týmů nezíská 

v prvém kole takovou většinu, postupují do druhého kola dva týmy, které v součtu získaly 

nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů týmů na 2. a 3. místě rozhodne o 

dalším postupu konference. 

14. Před zahájením druhého kola voleb zajistí volební komise, aby volební lístky se seznamem 

obou postupujících týmů měli k dispozici všichni delegáti s hlasem rozhodujícím. 

15. Po druhém kole voleb seznámí volební komise Konferenci s výsledky hlasování. 

Výkonným výborem KŠSV se stává tým, který ve druhém kole získá vyšší součet hlasů. 

V případě rovnosti hlasů rozhodne o dalším postupu konference. 

16. Pokud volební komise neobdrží ani jeden návrh týmu VV KŠSV, vyhlásí volební komise 

volby VV KŠSV po jednotlivých funkcích. 

Případná volba jednotlivých členů   

17. V případě, že budou navrženi na post příslušného člena VV KŠSV nejvýše dva kandidáti, 

volba bude vždy jednokolová.   

18. Volba v jednotlivých kolech bude provedena tak, že na volebním lístku každý delegát 

s hlasem rozhodujícím označí jméno jím voleného kandidáta. Takto upravený volební 

lístek vhodí do připravené volební urny. Za neplatné budou označeny volební lístky, ze 

kterých není jasné, pro kterého kandidáta je hlasováno, nebo lístky, kde budou hlasujícím 

označena jména více kandidátů.  

19. Po provedení prvního kola volby na příslušnou funkci v KŠSV volební komise seznámí 

konferenci s pořadím kandidátů podle procentuálního výsledku hlasování a uvede 

i přehled celkového počtu dosažených hlasů.  

20. Členem se stává kandidát, který v prvním kole získá nadpoloviční většinu přítomných 

hlasů delegátů s hlasem rozhodujícím. Pokud takovou většinu nezíská, postupují do 

druhého kola dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu 

hlasů kandidátů na 2. a 3. místě rozhodne o dalším postupu konference.  

21. Před zahájením druhého kola voleb zajistí volební komise, aby volební lístky se jmény 

dvou postupujících kandidátů měli k dispozici všichni delegáti s hlasem rozhodujícím.  

22. Po provedení druhého kola voleb volební komise u kandidátů, kteří se účastnili druhého 

kola voleb, oznámí celkový počet dosažených hlasů.  

23. Členem se stává kandidát s vyšším počtem dosažených hlasů. V případě rovnosti hlasů 

rozhodne o dalším postupu konference.  
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24. Pokud volební komise neobdrží ani jeden návrh kandidáta na příslušnou funkci VV KŠSV, 

nebo menší počet kandidátů než pět (do VV KŠSV) a tři (do RK KŠSV), rozhodne o 

dalším postupu konference.   

Volba RK KŠSV  

25. RK KŠSV je volena v počtu tří členů. Člen RK KŠSV nemůže být členem VV KŠSV.   

26. Do seznamu kandidátů budou zařazeni přítomní kandidáti navržení v průběhu konference 

delegáty s hlasem rozhodujícím do časového limitu stanoveného volební komisí nebo 

kandidáti, jejichž kandidatura bude zaslána e-mailem na adresu sekretářky KŠSV 

nejpozději do 31. 1. 2023.  

27. O jednotlivých členech RK KŠSV se rozhoduje v jednom, případně více kolech tajnou 

volbou. Před každým kolem voleb seznámí volební komise delegáty konference se 

seznamem kandidátů a zajistí, aby volební lístky s tímto seznamem měli k dispozici 

všichni delegáti s hlasem rozhodujícím. Volba v jednotlivých kolech bude provedena tak, 

že na volebním lístku každý delegát s hlasem rozhodujícím označí jména maximálně tří 

kandidátů, kterým dává svůj hlas. Takto upravený volební lístek vhodí do připravené 

volební urny. Za neplatné budou označeny volební lístky, ze kterých není jednoznačně 

zřejmé, pro které kandidáty je hlasováno, nebo na kterých je hlasováno pro více než tři 

kandidáty.  

28. Po provedení příslušného kola voleb volební komise seznámí konferenci s pořadím 

kandidátů dle procentuálního výsledku hlasování všech delegátů a celkového počtu 

dosažených hlasů.  

29. Členem RK KŠSV se stávají kandidáti, kteří v prvním kole získají nadpoloviční většinu 

hlasů, nejvýše však do počtu volených členů a v pořadí dle vyššího počtu získaných hlasů.   

30. Pokud po prvním kole voleb nejsou zvoleni všichni tři členové RK KŠSV, pokračují volby 

o zbylá místa dalšími koly. Postupuje se obdobně tak, aby celkový počet zvolených členů 

RK KŠSV byl tři.  

 31. Člen RK KŠSV nemůže být členem VV KŠSV. 

32. Výsledky voleb se zveřejní v usnesení Konference.   
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3. Zpráva předsedkyně KŠSV – členská základna, hráči, trenéři a rozhodčí k 1. 1. 2023 

Trenéři   Rozhodčí      

   8 trenérů II. třídy   3 rozhodčí M   0 rozhodčí FIDE 

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

  20 trenérů IV. třídy   8 rozhodčích II. třídy   31 rozhodčích III. třídy  

Oproti roku 2021 máme o 4 trenéry IV. třídy méně (dlouhodobý pokles), u rozhodčích se mění 

třídy, počet zůstává. 

 

KŠSV registruje: 

- 20 oddílů 

- 33 družstev v soutěžích (I. -1, II. - 2, KP-9, KS-10, RS-11)  

- 49 hráčů s ELO > 2000, z toho 28 > 2100 a 8 > 2200 

V roce 2022 máme o 1 méně – Sokol Jemnice neobnovil činnost. Družstev v soutěžích je stejně, 

s ELO nad 2000 o 5 méně. 

 

Stav členské základny k 1. 1. 2023 

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

 
Oproti roku 2021 je mírný nárůst počtu členů (o 22). Pozitivní je. že jde o aktivní hráče. 

 

 

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. 23 12 35 30 31 61 0 0 0 5 0 5

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

C. 17 36 53 27 26 53 0 7 7 10 0 10

D. 8 0 8 5 0 5 2 0 2 1 0 1

Celkem 51 49 100 63 59 122 2 8 10 16 0 16

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

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

A. 17 34 51 17 0 17 15 3 18 5 0 5

B. 17 5 22 2 0 2 1 1 2 0 0 0

C. 18 14 32 0 0 0 0 0 0 7 0 7

D. 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 61 53 114 19 0 19 16 4 20 12 0 12

Kat. TJ Jiskra Humpolec TJ Spartak Pelhřimov ŠO Křižánky 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. 16 45 61 27 11 38 3 0 3 12 6 18

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

C. 6 11 17 15 2 17 11 0 11 20 0 20

D. 2 0 2 1 1 2 4 0 4 2 0 2

Celkem 25 59 84 46 14 60 20 0 20 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. 24 13 37 2 1 3 25 19 44 5 4 9

B. 4 4 8 0 1 1 8 1 9 0 2 2

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

D. 0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0

Celkem 31 20 51 6 2 8 43 26 69 6 6 12

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

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

A. 2 10 12 8 0 8 10 12 22 5 2 7

B. 4 2 6 1 0 1 1 2 3 2 0 2

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

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

Celkem 7 15 22 21 0 21 18 15 33 7 2 9

Kat. KŠSV k 31. 12. 2022

Aktivní hráči Neakt. hráči Celkem

A. 251 203 454

B. 43 26 71

C. 159 109 248

D. 44 1 49

Celkem 497 339 822
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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 

 

Rozpis členských příspěvků na rok 2024 

 

      ŠSČR  KŠSV  Celkem 

        

E.  Základní sazba    150  150  300,- Kč 

  (ročník 1959 - 2005 )      

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

  (ročník 1958 a starší)        

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

 (ročník 2006-2013)        

H. Mládež do 10 let 

(ročník 2014 a mladší)   20   30   50,- Kč 

 

Inventář KŠSV k 1. 1. 2023 

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 u sebe pan Brychta. 

 

                                    Dárkové předměty, ceny, propagační předměty 

Plaketa PL0050M39    2 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 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                                                250 ks a´    15,31 Kč      ,                          3827,50 Kč 

Pamětní list    3 ks a´35 Kč         105 Kč 

Laminátor                                                            519 Kč 

Propag. předměty (propisky 300 ks, lahve 50 ks, podložky pod partiáře 100 ks15919,97 Kč 

Pořizovací hodnota celkem                                                     22 771 Kč  

 

Materiál má v úschově Eva Kořínková pro potřebu KŠS Vysočina. 
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Plnění usnesení Konference KŠSV 2022 

Usnesení konference KŠS Vysočina konané dne 8. 2. 2022 

Místo a datum: aplikace Jitsi Meet, virtuální místnost Konference KŠSV 2022, dne 8. 

února 2022, 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 složení Eva Kořínková, Eva Šimečková, Drahomíra Kaňková, Josef Fišar a Josef 

Kratochvíl. 

2. Hospodářský výsledek v roce 2021 ve výši –18 529,28 Kč.  

3. Rozpočet KŠSV na rok 2022 

4. Delegáty na konferenci ŠSČR 2022: 

……………………………………………………. 

5. příspěvky pro KŠS Vysočina na rok 2023: 

a) kategorie 19-65 let (ročník nar. 1958–2004)              

150,- Kč 

b) senioři nad 65 let (ročník nar. 1957 a starší)                

75,- Kč 

c) kategorie mládež 11–18 let (ročník 2005–2012)               

75,- Kč 

d) mládež do 10 let (ročník 2013 a mladší) ………………………………….        

30,- Kč 

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 2021, 

3. zprávu o hospodaření KŠSV v roce 2021.  

III. Konference KŠSV ukládá: 

              VV KŠSV: 

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

pro oddíly. 

          Termín: květen 2022 splněno 

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

úrovni. 

Úkol trvalý: plněno průběžně 

KR: Předložit KŠSV návrh individuální podpory pro zájemce o vyšší rozhodcovské třídy (2.tř., 

1.tř., případně mezinárodní rozhodčí). 

                                                    Termín: Průběžně Splněno 

STK: a) 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 Splněno 

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

výsledky KP komisi mládeže ŠSČR a zveřejňovat je na webových stránkách 

KŠSV                                                                                                                                                                                                                                                                

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

    Úkol: trvalý Nesplněno – plán uspořádat školení v roce 2023

  

RK: 

Zpracovat revizní zprávu o kontrole hospodaření KŠSV za rok 2022   Termín: 20. 1. 2023 

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 průběžně dle aktivity oddílů 

 

IV. Konference KŠSV doporučuje: 

 

STK: projednat s oddíly možnost nadstavby v KP družstev Vysočiny. Neproběhlo, protože se 

do KP přihlásilo 9 družstev. 

 

Zpracovala Eva Kořínková 16. 1. 2022 

 

4. Zpráva komise rozhodčích za rok 2022 

Předkládám zprávu komise rozhodčích za kalendářní rok 2022, resp. od minulé konference 

KŠSV v únoru 2022. 

Počet rozhodčích – bez rozlišení třídy – je stejný jako minulý rok, nyní je v našich řadách 45 

rozhodčích. V nejvyšších úrovních (Mezinárodní či Ústřední rozhodčí) máme čtyři rozhodčí. 

Dále dle tříd:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- rozhodčí I.třídy – nyní 2 rozhodčí  

- rozhodčí II.třídy – nyní 8 rozhodčích (nově Suchomelová-Světlá n.S.) 

- rozhodčí III.třídy – nyní 31 rozhodčích  

V roce 2022 neproběhlo v našem kraji žádné školení nových rozhodčích ani semináře na 

prodloužení licence.  

Byla připravena – v souladu s usnesením minulé konference – podpora KŠSV pro zájemce o 

vyšší rozhodcovské třídy. 

Pro rok 2023 bude vhodné naplánovat školení/semináře R3/S3, S2, cyklus je de facto nastaven 

vždy po dvou letech a bude končit platnost R3 16 rozhodčím a platnost R2 dvěma rozhodčím.  

 

Návrh podpory zájemců z řad šachových rozhodčích o školení vyšších tříd – R2, R1 

Návrh podpory zájemců z řad šachových trenérů o školení vyšších tříd – T3, T2, T1 

KŠSV na konferenci 2022 přijal záměr připravit systém podpory zájemců o školení vyšších 

rozhodcovských tříd. Důvodem je skutečnost, že KR KŠSV pořádá školení pro základní třídu 

rozhodčího R3 a semináře pro obnovu kvalifikace rozhodčího R3 a R2. Pořádat školení vyšších 

tříd vychází značně neekonomicky vzhledem k potencionálně nízkému počtu zájemců o toto 

školení z řad členů KŠSV a spoléhat na doplnění počtu z řad zájemců z okolních krajů je velmi 

nejisté. 

U školení trenérů vyšších tříd to zřejmě bude obdobné. 

Na jednání VV KŠSV dne 17.11.2022 byl přepracován návrh KR systému podpory zájemců o 

vyšší rozhodcovské třídy a rozšířen i na podporu zájemců o vyšší trenérské třídy. 

Návrh: 

Zájemcům o rozhodcovské třídy R2, R1 a zájemcům o prodloužení platnosti licence R1 

poskytne KŠSV podporu ve výši vkladu na příslušné školení R2, R1 nebo S1. Maximální 

výše podpory je 1000,-Kč. 
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Zájemcům o trenérské třídy: Trenér III., Trenér II., Trenér I.  a zájemcům o prodloužení 

platnosti uvedených tříd poskytne KŠSV podporu ve výši vkladu na příslušné školení. 

Maximální výše podpory je 1500,-Kč. 

Pokud bude pro daný kalendářní rok naplánováno školení/seminář/doškolení pořádané 

KŠSV nebo v Kraji Vysočina, nebude výše uvedená podpora pro zájemce o dané třídy 

rozhodčích či trenérů poskytnuta. 

U rozhodčích nepředpokládám masové využívání této podpory, odhaduji max. dva zájemci za 

rok, tedy do rozpočtu plánovat na toto 2 000,-Kč. 

U trenérů neznám dobře situaci, ale lze odhadnout (alespoň zpočátku) vyšší zájem, a tedy do 

rozpočtu bych cca 5 000,-Kč naplánoval. 

Zapsal: Fišar Josef st.   22. 1. 2023  

 

 5. Zpráva KM a TMK KŠSV (Komise mládeže a trenérsko-metodická komise) za rok 

2022 

Předsedkyně 
Drahomíra Kaňková, Nová Cerekev, 

Částkovice 12, 393 01 Pelhřimov 

721 896 641 

kankova.d@seznam.cz 

Člen, manager 

ŠCTM v KV 

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 

Poradní člen KM              Olga Policarová, Švábovská 422/18,       724 795 389 

                                           588 51 Batelov                                          oli.bat@seznam.cz 

Zpráva TMK KŠSV za rok 2022 

Činnost TMK KŠSV je úzce spojená s činnosti KM KŠSV a ŠCTM v KV. 

Začátkem roku 2022 odstoupil z funkce managera ŠCTM v KV a člena TMK KŠSV pan Jan 

Zezula, důvodem odstoupení bylo pracovní vytížení. Místo něj byl do funkce managera ŠCTM 

v KV a člena TMK KŠSV jmenován stávající předseda STK KŠSV pan Josef Kratochvíl, 

poradním členem a pro administrativní činnost byla jmenována paní Olga Policarová. 

Dne 2.1.2022 KM a TMK KŠSV vyhlásila konkurzní řízení na pořádání 7 KP mládeže. Termín 

přihlášek byl do 6.2.2022, což bylo po termínu loňské konference. Zároveň byly vydány rozpisy 

soutěží. Na pořádání KP mládeže v rapid šachu a KPDM se nikdo do konkurzního řízení 

nepřihlásil. Dne 17.2.2022 bylo vyhlášené opakované konkurzní řízení a byly upraveny i 

rozpisy soutěží. 

Pořadatelé jednotlivých KP v roce 2022: 

KP DMŽ – Gambit Jihlava 

KPDM – TJ Spartak Pelhřimov, z.s. 

KP mládeže – TJ Spartak Velká Bíteš (H/D10, H/D12 i H/D14, H/D 16) 

KP mládeže v rapid šachu – TJ Žďár nad Sázavou, z.s. (H/D10, H/D12 i H/D14, H/D 16) 

KP družstev škol – AZ Centrum Havlíčkův Brod – středisko volného času 

KP jednotlivců H/D18 a H/D20 řídila STK KŠSV v rámci turnaje Open Český rozhlas Vysočina 

2022, Otevřeného Krajského přeboru Vysočiny 2022 ve Žďáru nad Sázavou. 

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

pohár města Světlá nad Sázavou – Memoriál Vlastimila Mareše. 
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 Dne 7.12.2022 vydaly komise rozpisy pro jednotlivé krajské přebory v roce 2023, s 

navrhovanými termíny konání přeborů. Následně 15.12.2022 zpracovaly komise vyhlášení 

konkurzního řízení na pořádaní sedmi krajských přeborů. Rozpisy a vyhlášení výběrového 

řízení byly zaslány oddílů dne 20.12.2022. Termín přihlášek byl do 20.1.2023. Komise ve 

stanoveném termínu obdržely přihlášky do 5 krajských přeborů a jednu nabídku na pořádání 

dvou krajských přeborů. 

KM a TMK KŠSV projednala zaslané přihlášky a takto rozhodla: 

- KP mládeže v rapid šachu H/D10 a H/D12 a KP mládeže v rapid šachu H/D14 a H/D16 bude 

pořádat TJ Náměšť nad Oslavou dne 20.5.2023 

- KP DMŽ bude pořádat ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. - 15.4.2023 

- KP DM bude pořádat ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. - 18.-19.2.2023 

KP družstev škol bude pořádat TJ Žďár nad Sázavou, z.s. - 7.3.2023 III. kategorie, 8.3.2023 II. 

kategorie, 9.3.2023 I. kategorie 

Do konkurzního řízení na pořádání KP mládeže H/D10 a H/D12 a KP mládeže H/D14 a H/D16 

v daných termínech se nikdo nepřihlásil. 

KM a TMK KŠSV obdržela nabídku od TJ Spartaku Velká Bíteš na pořádání těchto krajských 

přeborů v měsíci září 2023. 

Tato nabídka byla KM a TMK KŠSV projednána a bylo rozhodnuto, že KP jednotlivců H/D10 

a H/D12 a KP jednotlivců H/D14 a H/D16 bude pořádat TJ Spartak Velká Bíteš v měsíci září. 

Byla vydána změna v rozpisu KP mládeže pro oba turnaje. Pořádání KP nesmí kolidovat s 

jinými mistrovskými soutěžemi. Po zveřejnění termínu konání MČR mládeže v rapid šachu 

2023 bude termín konání obou KP pořadatelem upřesněn. 

Začátkem října 2022 byly oddíly KŠSV upozorněny na projekt ŠSČR – Podpora šachových 

oddílů a kroužků, zároveň jim byl připomenut následující postup (1.10.2022). 

Oddíly byly informovánv i o dvou dotačních výzvách Národní sportovní agentury, 

prostřednictvím předsedkyně KŠSV a informace byly rovněž zveřejněny na stránkách KŠSV. 

Školení trenérův roce 2022 KŠSV nepořádal, oddíly byly informovány o možnosti účasti v 

jiných krajích.  Trenérské osvědčení lze stále získat i i on-line https://www.chess.cz/komise-

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

K dnešnímu dni má KŠSV 37 trenérů: 4. třída – 20, 3. třída – 9, 2. třída - 8 

V letošním roce 2023 končí platnost trenérského osvědčení těmto trenérům: R. Brožová, K. 

Brodina, V. Paulík, Z. Kastnerová, J. Čížek, L. Kaňka, D. Kaňková, V. Ptáček. 

Na konferenci KŠSV 4. 2. 2023 bude předložen projekt podpory ve spolupráci s Komisí 

rozhodčích KŠSV na příspěvek k získání či obnově vyšších trenérských tříd (nikoli pro 4. 

trenérskou třídu).  

 

Zpráva Komise mládeže (KM) KŠSV za rok 2022 

Začátkem roku 2022 odstoupil z funkce managera ŠCTM v KV a z funkce člena KM KŠSV 

pan Jan Zezula, důvodem odstoupení bylo pracovní vytížení. Místo něj byl do funkce managera 

ŠCTM v KV a člena KM KŠSV jmenován stávající předseda STK KŠSV pan Josef Kratochvíl, 

poradním členem a pro administrativní činnost byla jmenována paní Olga Policarová. 

Konec roku 2021 a začátek roku 2022 byl poznamenaný vládními nařízeními a 

epidemiologickou situací. Z tohoto důvodu byly zrušené některé turnaje, v našem kraji turnaje 

LVM.  

ŠCTM v KV zahájilo po zkušenostech v roce 2021 kombinaci prezenčního a on-line 

soustředění. Kvůli vládnímu opatření se uvolnit termín, kdy se měl konat turnaj LVM v Třebíči 

28.1.2022.  ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. byl osloven, jestli by v tomto termínu pořádal prezenční 

soustředění. 

V minulých letech členové tohoto klubu neměli velký zájem o účast na soustředěních 

(prezenčních i on-line), tak jsme byli rádi, že jsme u nich opět zájem probudili. 
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Další soustředění na sebe navzájem navazovala a byla prezentována trenéry 2.třídy panem 

Petrem Mičulkou a GM Petrem Veličkou, ve spolupráci s WGM Evou Kulovanou a Davidem 

Brychtou. 

V červenci 10.-12.7.2022 se nám ve spolupráci se ŠCTM v KV podařilo zorganizovat vícedenní 

soustředění talentované mládeže v Kamenickém a kamenosochařském středisku Lipnice (KSS). 

Po zkušenostech z vícedenního soustředění v roce 2020 v Želivě, byl o tuto akci značný zájem, 

přestože se konalo o prázdninách a mezi významnými turnaji. Pro účastníky byl připraven nejen 

šachový program, ale i vědomostní a nechybělo ani sportovní odreagování.   

Podrobnosti ve zprávě ŠCTM v KV.  

V říjnu dne 14.10.2022 vydala KM KŠSV obecné propozice přeboru škol 2022-2023 v Kraji 

Vysočina. Vzhledem ke konání okresního kola v Pelhřimově koncem měsíce listopadu, 

propozice byly vydány před vydáním obecných propozice ŠSČR. 

KM KŠSV oslovila pořadatele ke konání okresních kol v letošním ročníku, kteří je již pořádali  

v loňském roce a spolupráce byla přislíbena. 

Okresní kola přeboru škol pro letošní sezónu krom Havlíčkobrodska, které se koná 10.2.2023  

v Havlíčkově Brodě, jsou již odehraná. Více ve zprávě k projektu „Šachy do škol“. 

Ve spolupráci s TKM KŠSV vydala KM KŠSV rozpisy ke krajským přeborům mládeže a 

vyhlásila společně konkurzní řízení na pořádání 7 KP. K dnešnímu dni je pořadatelství všech 7 

KP mládeže na rok 2023 již zajištěné, 

Všechny KP mládeže jsou pořádané za podpory KŠSV, který přispívá fin. částkou ve výši 

1.500,-Kč za pořádaní každého turnaje a zajišťuje pro KP družstev poháry a diplomy a pro KP 

jednotlivců medaile a diplomy. Podrobnosti ve zprávě TMK KŠSV. 

 

Jubilejní X. Olympiáda dětí a mládeže 2023 (ZODM) ve Špindlerově Mlýně 

Po třech letech v měsíci září 2022 začaly přípravy na X. Zimní olympiádu dětí a mládeže ve 

Špindlerově Mlýně, konané ve dnech 22.-27.1.2023. V tomto jubilejním ročníku bylo povoleno, 

aby s krajskými výpravami, jely 2 dospělé osoby. Za výpravu KŠSV – byla nominována 

Drahomíra Kaňková, předsedkyně KM KŠSV a TMK KŠSV, jako vedoucí výpravy a jako 

trenér byl nominován pan Bc. Josef Fišar, člen KM a TMK KŠSV. Z důvodu zdravotních 

problémů jela jako vedoucí výpravy paní Olga Policarová, členka KM a TMK KŠSV. 

Hráči byli na základě svých dosavadních výsledků nominováni k reprezentaci Kraje Vysočina 

Komisí mládeže KŠSV a nominace byla schválen VV KŠSV pro tyto kategorie:  

D 2007 a ml. - Lucka Rybáčková, Gambit Jihlava 

H 2007 a ml.- Šimon Lang, ŠK Světlá nad Sázavou 

H 2009 a ml. - Adam Kutil, TJ Náměšť nad Oslavou 

H 2011 a ml.- Martin Policar, TJ Náměšť nad Oslavou 

Přípravu na ZODM 2023 jsme pojali velmi zodpovědně a měli jsme do soboty 21.1.2023 před 

odjezdem v pohotovosti připravené i náhradníky do jednotlivých kategorií pro případ 

onemocnění. Spolupráce s rodiči nominovaných náhradníků byla (krom jednoho případu) 

perfektní. Ve dnech 23.-24.1.2023 naši talenti na ZODM soutěžili v rapid turnaji v jednotlivých 

kategoriích. Krásné partie a excelentní výkon podala naše dvojnásobná mistryně republiky 

Lucie Rybáčková, která vybojovala pro náš kraj zlatou medaili. 

 

 

 

 

 

O medailové umístění usiloval i Martin Policar, ale jeho poslední 

partie skončila prohrou, kdy statečně bojoval a odmítl přijmout remízu a posunul se na 6.místo. 

Přesto je to krásné umístění v první polovině tabulky a byl odměněn diplomem i dárky (foto – 
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první zprava). 

I ostatní dva soutěžící statečně bojovali a ve velmi silné konkurenci skončili ve druhé polovině 

tabulky, přesto za sebou nechali několik soutěžících. 

Tímto jim děkujeme za skvělou reprezentaci nejen krajského svazu, ale i Kraje Vysočina. Zítra 

je čeká vědomostní soutěž a ve čtvrtek 26.1.2023 se koná soutěž družstev v bleskovém šachu.  

 

Přehled našich hráčů v Top 20 ŠSČR k 31. 12. 2022: máme v něm 7 hráčů 

D20  Richterová Julie   12. místo ELO  1765 

 (Lucie Rybáčková  20. místo  1681) 

D18 Taťána Nesporá  16. místo  1565 

H16  Šimon Lang   15.místo  1982 

D16  Anežka Kavanová  13.místo  1384 

D14  Lucie Rybáčková  1.místo  1681 

 Hana Bártová   13. místo  1374 

H12  (Martin Policar ELO 1429, hráč na 20.místě má 1466 – tak snad příště) 

H10  Pavel Brož   17.místo  1107 

 

Mládež, junioři a dorostenci se zúčastnili těchto soutěží: 

A) Soutěže družstev mládeže 

B) Soutěže jednotlivců 

C) Reprezentace ČR 

Další činnosti KM KŠSV: 

D) Projekt podpory šachových oddílů a kroužků 

E) Listina talentů 

F) Termíny soutěží v letošním roce 

A. Soutěže družstev mládeže  

 

1.liga družstev mládeže v sezóně 2021/2022  

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

Oslavou, Gambit Jihlava) 

1. místo ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. – postup do Extraligy mládeže – skupina východ 

6. místo Gambit Jihlava  

8. místo TJ Náměšť nad Oslavou 

V sezóně 2022/2023 1.liga mládeže Skupiny C – zatím v čele TJ Náměšť nad Oslavou, 3. místo 

Gambit Jihlava a na 12. místě ŠK Světlá nad Sázavou, z.s.  B – před sebou mají ještě 4 zápasy. 

Extraliga mládeže – skupina východ – Světlá nad Sázavou, z.s.  A–6. místo (již dohráno) 

2. KP družstev mládeže 

pořadatel: TJ Spartak Pelhřimov, z.s., temním konání:  7.5.2022účast, 5 družstev  

tempo: hrálo se systémem každý s každým, tempem 2×30 minut +5 s/tah s nepovinným 

zápisem. Dodatečně po ukončení turnaje a vyhlášení výsledků bylo rozhodčím zjištěno, že se 

krajského přeboru zúčastnily dvě neoprávněné osoby (2 hráči figurovali na více než dvou 

soupiskách v soutěžích mládeže, čímž došlo k porušení soutěžního řádu). Na základě tohoto 

zjištění se rozhodčí rozhodl kontumovat partie těchto hráčů a pořadatel jeho rozhodnutí 

potvrdil. Toto rozhodnutí bylo projednáno a odsouhlaseno v KM KŠSV.  

Konečné pořadí:  

1. místo ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. „B“ a postup do 1. ligy 

2. místo TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

3. místo TJ Žďár nad Sázavou, z.s.   

4. místo TJ Náměšť nad Oslavou 

5. místo TJ Spartak Pelhřimov, z.s. 
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3. Mistrovství ČR družstev starších žáků 2022 

pořadatel: TJ Sokol Zaječice ve spolupráci se ŠO Chrudim a AVE-Kontakt Pardubice 

temním konání: 28.-29.5.2022, účast: celkem 54 družstev, z KŠSV 3 družstva tempo: 2x 25 

mi. + s/t 

Pořadí našich družstev: 

16. místo TJ Náměšť nad Oslavou 

23. místo ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. 

32. místo Gambit Jihlava 

4. Krajský přebor družstev mladších žáků 2022 

pořadatel: Gambit Jihlava a DDM Jihlava, temním konání: 30. 4.2022, účast: 5 družstev, 

tempo hry: 2x20 min. + 5s/tah, bez povinného zápisu  

Pořadí: 

1. místo ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. - postup na MČR DMŽ 

2. místo Gambit Jihlava A 

3. místo TJ Žďár nad Sázavou, z.s. 

4. místo TJ Spartak Velká Bíteš 

5. místo Gambit Jihlava B 

5. Mistrovství ČR družstev mladších žáků 2022 

pořadatel: Pražský šachový svaz, hrálo se v Jihlavě, temním konání: 10.-12.6.2022 

účast: 28 družstev, 3 družstva KŠSV (TJ Náměšť nad Oslavou – nominace KM KŠSV za 

vybojované druhé místo pro KŠSV, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. - postup z KP, Gambit Jihlava 

– DK) 

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

Družstvo TJ Náměšť nad Oslavou 10.místo – získalo druhé místo pro KŠSV na MČR DMŽ 

2023 

Družstvo ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. 19. místo 

Družstvo Gambit Jihlava 24.místo 

6. Krajský přebor družstev škol v šachu 2022 

pořadatel: AZ Centrum Havlíčkův Brod – středisko volného času, temním konání: 23. 3. 2022 

I.  kategorie, 24.3.2022. II. kategorie, 25.3.2022 III. kategorie  

účast: v každé kategorii 10 družstev, tzn. 30 družstev, tempo hry: 2x12 min. + 5 s/tah 

Pořadí: 

I. kategorie, 23.3.2022: 1. místo ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 

    2. místo ZŠ Velká Bíteš 

    3. místo ZŠ a MŠ Oudoleň 

II. kategorie, 24.3.2022: 1. místo Gymnázium Jihlava 

    2. místo ZŠ Chotěboř, Smetanova 

    3. místo ZŠ Náměšť nad Oslavou, Komenského  

III. kategorie, 25.3.2022: 1. místo Gymnázium Chotěboř 

    2. místo Gymnázium Havlíčkův Brod 

    3. msto Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov 

První dvě družstva v každé kategorii postoupila na MČR družstev školních týmů 2022  

7. Mistrovství ČR družstev školních týmů v šachu 2022 

pořadatel: ŠA VŠTE České Budějovice a Město Nové Hrady  

termín konání:  31.5.-1.6. 2022 I.  kategorie, 7.-8.6.2022 II. kategorie, 9.-10.6.2022 III. 

kategorie  

tempo hry: 2 x 20 min na partii + 5s/tah bez zápisu švýcarský systém na 9 kol 

Pořadí: 

I. kategorie, 22 družstev: 8. místo ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 
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    12. místo ZŠ Velká Bíteš 

II. kategorie, 25 družstev: 8. místo Gymnázium Jihlava 

    ZŠ Chotěboř, Smetanova – neúčastnila se 

 

III. kategorie, 23 družstev: Gymnázium Chotěboř – neúčastnilo se 

    16. místo Gymnázium Havlíčkův Brod 

    2I. místo Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – DK 

Podrobnější info ve zprávě projektu Šachy do škol. 

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 2022 

pořadatel: Robert a Petr šachy, z. s., hrálo se v Luhačovicích, temním konání: 12.-19.3.2022 

účast: 15 hráčů a hráček z KŠSV (9 dívek, 6 hráčů, kteří si vybojovali postup na MMaS), 

tempo hry: švýcarský systém na 9 kol, 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. 

Kategorie chlapců postupová místa a celkem 24 hráčů. Pro dívky OPEN a různý počet hráček 

v kategorii. 

H10: Policar Martin - 2.místo (TJ Náměšť nad Oslavou) a titul vicemistr ČR H10 

          Novotný Adam – 19. místo (ŠK Světlá nad Sázavou, z.s.) 

          Brož Pavel – 23. místo (ŠK Světlá nad Sázavou, z.s.) 

H12: Kutil Adam – 21. místo (ŠK Světlá nad Sázavou, z.s.) 

          Stejskal Jakub – 20. místo (Gambit Jihlava) 

H14   KŠSV neměl zastoupení 

H16   Zezula Jakub – 8. místo (TJ Náměšť nad Oslavou) 

D10   KŠSV neměl zastoupení 

D12, 35 hráček: Kavanová Valentýna - 15. místo  

     Bártová Hana – 20. místo, t.č. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

     Šťávová Lucie – 27. místo (TJ Náměšť nad Oslavou) 

     Havelková Kamila – 30. místo (Gambit Jihlava) 

     Zezulová Sára – 33. místo (ŠK Světlá nad Sázavou, z.s.) 

D14, 30 hráček: Rybáčková Lucie -- 1. místo, titul mistryně republiky (Gambit Jihlava) 

     Šťávová Markéta – 13. místo (TJ Náměšť nad Oslavou) 

     Kavanová Anežka – 15. místo (TJ Náměšť nad Oslavou) 

D16, 16 hráček: Nesporá Taťána – 8. místo (ŠK Světlá nad Sázavou, z.s.) 

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

Současně se hrálo v Luhačovicích MČR amatérů 2022 

pořadatel a termín jako MČR mládeže 2022, tempem: 2x90 min +30s/tah 

účast: celkem 150 hráčů a hráček, z KŠSV 9 hráčů 

Nejlepšího umístění dosáhl: 

16. místo – Lang Šimon (ŠK Světlá nad Sázavou, z.s.) 

42. místo – Žaža Martin (TJ Náměšť nad Oslavou) 

61. místo – Rybáček Martin (Gambit Jihlava) 

2. KP mládeže v rapid šachu 2022 

pořadatel: TJ Žďár nad Sázavou, z.s., termín konání: 21. 5 .2022, účast: 77 hráčů, hrály se dva 

samostatné turnaje – KP mladších a KP starších 

tempo hry: švýcarský systém na 7 kol, 2x20 min+5/tah bez zápisu,  KP mladších 59 hráčů a 

hráček. 

KP starších 18 hráčů a hráček 
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Pořadí v jednotlivých kategoriích: 

D10 

1.místo: Ulsbold Nandin - ŠK AZ Havlíčkův Brod 

2.místo: Blažková Josefína, TJ Spartak Velká Bíteš 

3.místo: Vašková Aneta, Active Žďár nad Sázavou 

H10 

1.místo: Novotný Adam, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. 

2.místo: Brož Pavel, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. 

3.místo: Ošmera Adam, TJ Spartak Velká Bíteš 

D12 

1.místo: Bártová Hana, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

2.místo: Blažková Štěpánka, TJ Spartak Velká Bíteš 

3.místo: Zezulová Sára, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. 

H12 

1.místo: Srba Daniel, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. 

2.místo: Šorf Filip, TJ Žďár nad Sázavou z.s. 

3.místo: Kotisa Jan, TJ Náměšť nad Oslavou 

D14 

1.místo: Šťávová Markéta, TJ Náměšť nad Oslavou 

2.místo: Kavanová Anežka, TJ Náměšť nad Oslavou 

3.místo:  - 

H14 

1.místo: Zezula Matěj, TJ Náměšť nad Oslavou 

2.místo: Koumar Tomáš, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

3.místo: Vojtěch Ladislav, TJ Spartak Velká Bíteš 

D16 

1.místo: Šťávová Helena, TJ Náměšť nad Oslavou 

2.místo: - 

3.místo: - 

H16 

1.místo: Zedníček Filip, Gambit Jihlava 

2.místo: Dejmek Tomáš, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. 

3.místo: Rybáček Martin, Gambit Jihlava 

 

3. Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2022 

pořadatel: ŠK Most, z.s., hrálo se v Harrachově, temním konání: 9.-11. 9. 2022 

účast: z KŠSV 9 hráčů – 6 postupů z KP, 1x přímý postup (Policar Martin) 

tempo hry: švýcarský systém na 9 kol, 2x20 min+5s/tah 

H10 – 44 hráčů – Policar Martin, TJ Náměšť nad Oslavou – 2.místo a druhý titul 

vicemistra 

       Novotný Adam, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. - 25. místo 

D10 – 26 hráček – Nandin Ulsbold, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. – 19. místo 

H12 – 44 hráčů – Srba Daniel, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. - 33. místo 

D12 – 24 hráček – Bartová Hana, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. - 9. místo 

H14 – 41 hráčů – Zezula Matěj, TJ Náměšť nad Oslavou – 16. místo 

D14 – 26 hráček – Šťávová Markéta, TJ Náměšť nad Oslavou – 26. místo 

Podrobnější info ve zprávě ŠCTM v KV. 

 

Krajský přebor mládeže do 16 let 2022 

pořadatel: TJ Spartak Velká Bíteš, temním konání: 4.-5. 6. 2022  
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účast: 30 hráčů, hrály se dva samostatné turnaje – KP mladších a KP starších 

tempo hry: švýcarským systémem na 8 kol, 2x 40 minut + 30 sekund na tah s povinným 

zápisem  

Mezi odehranými partiemi probíhaly rozbory partií s trenéry. 

4. KP mladších do 12 let – 13 účastníků 

Celkovým vítězem se stala mladá slečna Nandin Ulsbold s 6,5 body a o pouhý jeden pomocný 

bod zvítězila před Adamem Ošmerou, který skončil na 2.místě. 3.místo se ziskem 6b 

vybojoval Adam Brychta. 

Kategorie H10: 

1. místo a titul krajského přeborníka Kraje Vysočina získal Hroch Pavel se 4 body, ŠK Světlá 

nad Sázavou, z.s. 

2. místo Chroust Pavel se 4 body, Gambit Jihlava 

3. místo Vojtěch Zikmund, 3 body, TJ Spartak Velká Bíteš 

Kategorie H12: 

1. místo a titul krajského přeborníka Kraje Vysočina získal Ošmera Adam, 6,5 bodu, TJ 

Spartak Velká Bíteš 

2. místo Brychta Adam, 6 bodů, Gambit Jihlava 

3. místo Vojtěch Metoděj ,5 bodů, TJ Spartak Velká Bíteš 

Kategorie D10: 

1. místo a titul krajské přebornice Kraje Vysočina získala Ulsbold Nandin, 6,5 bodu, ŠK AZ 

Centrum Havlíčkův Brod 

2. místo Blažková Josefína, 2 body, TJ Spartak Velká Bíteš 

3. místo    - 

Kategorie D12: 

1. místo a titul krajské přebornice Kraje Vysočina získala Topinková Sofie, 4 body, TJ Spartak 

Velká Bíteš 

2. místo   - 

3. místo    - 

5. KP starších do 16 let – 16 účastníků 

Medailové příčky ovládli hráči TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Celkovým vítězem se stal Pavliš 

Matěj se 7 body, ztratil 1 bod (2 remízy). 2. a 3. místo bylo se ziskem 6,5 bodu (u obou 5 výher 

a 3 remízy) a rozhodovaly pomocné body. Na druhém místě se umístil Kocman Patrik a 3. místo 

vybojoval Koumar Tomáš. 

Kategorie H14: velmi těsné pořadí, rovněž zde rozhodovaly pomocné body 

1. místo a titul krajského přeborníka Kraje Vysočina získal Stejskal Jakub, 4,5 bodu, Gambit 

Jihlava 

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

3. místo Vojtěch Ladislav, 4,5 bodu, TJ Spartak Velká Bíteš 

Kategorie H16: stejné pořadí jako v celkovém hodnocení 

1. místo a titul krajského přeborníka Kraje Vysočina získal Matěj Pavliš, 7 bodu, TJ Jiskra 

Havlíčkův Brod 

2. místo Kocman Patrik, 6,5 bodu, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

3. místo Koumar Tomáš, 6,5 bodu, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
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Kategorie D14: 

1. místo a titul krajské přebornice získala Haná Bártová, 4,5 bodu, TJ Jiskra Havlíčkův Brod  

2. místo Kavanová Valentýna, 3,5 bodu, TJ Náměšť nad Oslavou 

3. místo Zezulová Sára, 1,5 bodu, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s.  

Kategorie D16: 

1. místo Kavanová Anežka, 3,5 bodu, TJ Náměšť nad Oslavou 

2. místo   - 

3. místo   - 

6. 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), termín konání: 

29.12.2021 

účast: 99 hráčů, tempo hry: švýcarský systém na 9 kol, 2x12 min+5s/tah  

Kategorie H18 a zároveň Kategorie H20 

1. místo – Lang Šimon ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. 

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, z.s. 

7. KP jednotlivců v klasickém šachu H/D18 a H/D 20 2022 (řízeno STK KŠSV) 

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

2022 – Otevřený Krajský přebor Vysočiny 2022 ve Žďáru nad Sázavou 

termín konání: 5.-7.7.2022 

účast: 47 hráčů 

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

Bohužel v tomto termínu se konal OPEN České Budějovice, kterému dali junioři a dorostenci 

z KŠSV přednost (posoudili kvalitu turnaje) 

Kategorie H18 a zároveň Kategorie H20 

1. místo – Kučera David, 4,5 bodu, Gambit Jihlava 

2. místo – Kokeš Christian, 3 body, TJ Jiskra Humpolec 

3. místo – Stejskal Jakub, 3 body, Gambit Jihlav 

4. místo – Holcman Matěj, 3 body, Gambit Jihlava – první náhradník na postup do Polofinále 

MČR juniorů/dorostenců 

Kategorie D18, D20 - bez zastoupení – pro postup na MČR byla nominace KM KŠSV 

8. Mistrovství ČR juniorů a dorostenců 2022 - KŠSV neměl zastoupení 

9. Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 2022 - KŠSV neměl zastoupení 

10. Mistrovství ČR do 8 let 2022 

pořadatel: Šachklub Sokol Klatovy, hrálo se v Klatovech 

temním konání: ´9.-10.4.2022, účast:121 hráčů a hráček, z KŠSV 7 hráčů 

hrály se samostatné turnaje: 

– H8 (59 hráčů), D8 (19 hráček) a OPEN (18 hráčů a hráček), turnaj do 12 let (25 hráčů) 

tempo hry: švýcarský systém na 9 kol, 2x20 min+10s/tah 

H8 – nejvíce se dařilo Janu Burelovi – 9. místo, Gambit Jihlava 

D8 – bez zastoupení 

OPEN – Jiří Burel – 13. místo, Gambit Jihlava 

Turnaj nad 12 let nejvíce se dařilo Adamovi Brychtovi – 12. místo, Gambit Jihlava 

11.  Mistrovství Moravy a Slezska do 16 let 2022 

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

temním konání: 25.-30.10.2022, účast: 40 hráčů a hráček z KŠSV, tempo hry: švýcarský 
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systém na 9 kol, 2x 90 min.+ 30 s/tah. - 3 postupy na MČR  

Kategorie U10  

Brož Pavel ŠK Světlá nad Sázavou, z.s.,6 bodů 6. místo– 4.místo H10 – postup na MČR 

Zvolánek Vojtěch, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s., 5 bodů - 11. místo 

Kategorie U12 

nejlepší umístění měl Adam Novotný, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s., 4 body – 29. místo   

Kategorie U14 

Srba Daniel, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s.,6,5 bodu – 2.místoU14 i H14 – postup na MČR 

Zezula Matěj, TJ Náměšť nad Oslavou, 6 bodů – 12. místo 

Policar Martin, TJ Náměšť nad Oslavou, 6 bodů 13 místo– přímý postup na MČR 

Kategorie U16 

Lang. Šimon ŠK Světlá nad Sázavou, z.s., 6,5 bodu – 6.místo U16 i H16 – postup na MČR 

Zezula Matěj, TJ Náměšť nad Oslavou, 6 bodů – 11místo 

Rybáčková Lucie Gambit Jihlava, 5,5 bodu – 12.místo – 1. místo D16  

Podrobnější info ve zprávě ŠCTM v KV. 

 

12. Polofinále MČR dorostenců a juniorů 2022 

pořadatel: Šachová škola mat pat,z.s., Hotel Esprit, Špindlerův Mlýn, temním konání: 12.-

19.11.2022, účast: 88 hráčů, z tohoto 7 hráčů z KŠSV (Zezula Jakub přímý postup, Holcman 

M. jako náhradník z postupu KP, Rybáček M., Pavliš M., Lang Š., Žaža M. Zezula M. - DK) 

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

začátku 

Vítěz KP H18, H20 v srpnu přestoupil do TJ Staré Město. 

Nejlépe si vedli: 

Lang Šimon, 5 bodů, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. – 32. místo 

Pavliš Matěj, 4,5 bodu, Gambit Jihlava – 51. místo 

Zezula Jakub, 4 body, TJ Náměšť nad Oslavou – 53. místo 

Podrobnější info ve zprávě ŠCTM v KV. 

 

13. Polofinále ČR juniorek a dorostenek 2022 

pořadatel: Šachová škola mat pat,z.s., Hotel Esprit, Špindlerův Mlýn 

temním konání: 12.-19.11.2022 

účast: 23 hráček, z tohoto 5 hráček z KŠSV (Nesporá Taťána přímý postup, Rybáčková Lucie 

a Šťávová Helena – nominace KM KŠSV Šťávová Markéta a Kavanová Anežka – DK) 

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

začátku 

Nejlépe si vedly: 

Nesporá Taťána, 5 bodů, - ŠK Světlá nad Sázavou, z.s. - 10 místo 

Rybáčková Lucie, 4,5 bodu, Gambit Jihlava – 12. místo 

Šťávová Helena, 4 body, TJ Náměšť nad Oslavou – 18. místo 

Podrobnější info ve zprávě ŠCTM v KV. 

14. Ligy Vysočina mládeže – seriál náborových turnajů o titul přeborník Ligy Vysočiny 

mládeže 2022 

Pro šachovou sezónu 2021-2022 bylo naplánovaných 6 turnajů – u prvních dvou byl termín 

pořádání původně odložený, ale bohužel kvůli nabitému termínovanému kalendáři se 

nepodařilo najít náhradní termíny, z tohoto důvodu byly turnaje zrušeny. Další turnaj, který se 

nekonal, měl být v Jihlavě. Z důvodu odehrání malého počtu turnajů bylo rozhodnuto, že v 

ročníku 2021/2022 se nebudou vyhlašovat celkové výsledky LVM.   
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Termín.listin

a 

1. turnaj 11.12.202

1 

Žďár nad Sázavou (Mikulášský 

turnaj) 

zrušeno 

 2. turnaj 29.1.2022 Třebíč zrušeno 

 3. turnaj 5.2.2022 Světlá nad Sázavou potvrzeno 

 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 zrušeno 

V letošní sezóně 2022/2023 je naplánovaných 7 turnajů: 

1. turnaj 12.11.2022 Velká Bíteš                                                      odehráno 

2. turnaj 3.12.2022 Žďár nad Sázavou (Mikulášský turnaj)            odehráno 

3. turnaj 28.1.2023 Třebíč  

4. turnaj 11.2.2023 Světlá nad Sázavou 

5. turnaj 4.3.2023 Humpolec 

6. turnaj 1.4.2023 Náměšť nad Oslavou (O velikonočního beránka) 

7. turnaj 29.4.2023 Jihlava 

 

C. Reprezentace ČR 

1. Mistrovství Evropské uniE 

pořadatel: ŠK Světlá nad Sázavou, z.s,, hrálo se v Peci pod Sněžkou 

temním konání: 22.-30.8.20222, účast – na toto mistrovství si vybojovali hráči postupu na 

MČR 2022 a bojovali o titul mistra Evropské unie, tempo hry: švýc.systém na 9 kol, 2x90 

min. + 30 s/tah 

Kategorie U8 (26 účastníků) 

Nandin Ulsbold, 4 body, ŠK AZ Centrum Havlíčkův Brod – 15. místo – 3. místo D8  

Kategorie U10 (20 účastníků) 

Policar Martin, 5,5 bodu, TJ Náměšť nad Oslavou – 5.místo 

Brož Pavel, 4 body, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s.  – 13. místo 

Novotný Adam, 3,5 bodu, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s.  – 15. místo 

Kategorie U12 (28 účastníků) 

Bártová Hana, 4,5 bodu, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s.  – 15. místo - 6. místo D12 

Srba Daniel, 4,5 bodu, ŠK Světlá nad Sázavou, z.s.  – 18. místo        11. místo H12 

Kategorie U14 (34 účastníků) – bez zastoupení 

 

2. Mistrovství světa 2022 

Dvojnásobná mistryně ČR Lucie Rybáčková, z Gambitu Jihlava se zúčastnila Mistrovství světa 

mládeže 2022 ve dnech 5.-17. 9. 2022 v Mamaia v Rumunsku, v kategorii dívek do 14 let. Se 

ziskem 7 bodů, skončila na krásném 18. místě z celkového počtu 96 hráček, statovala z 22. 

místa. 

Výsledky MS mládeže 2022: 

Chess-Results Server Chess-results.com - World Youth Chess Championships 2022 - Girls 14  

 

3. Mistrovství Evropy 2022 

Dvojnásobný vicemistr ČR Martin Policar, z TJ Náměšť nad Oslavou, se zúčastnil Mistrovství 

Evropy 2022 v Antalyi v Turecku, v kategorii chlapců do 10 let. Se ziskem 3,5 bodů obsadil 70. 

http://chess-results.com/tnr655568.aspx?lan=27&art=4&turdet=YES&flag=30
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místo z celkového počtu 91 hráčů.  

Výsledky ME mládeže 2022: 

Chess-Results Server Chess-results.com - European Youth Chess Championship 2022 - Open 

10  

 

Děkujeme všem účastníkům, kteří reprezentovali ČR za jejich výkony. 

 

D) Projekt ŠSČR – Podpora šachových oddílů a kroužků 2022 

Pro sezonu 2021/2022 byli aktivními mladými šachisty hráči a hráčky narození v roce 2004 a 

mladší, mající platnou registraci v ŠSČR nejpozději k datu 30. 9. 2022 a zároveň v období od 

1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 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 2022 se do projektu ŠSČR – Podpora šachových oddílů a kroužků zapojilo 8 šachových 

oddílů KŠSV. Z čehož 3 oddíly splnily podmínky pro druhou kategorii – 15 a více mladých 

šachistů/šachistek (ŠK Světlá nad Sázavou z.s., Gambit Jihlava, TJ Náměšť nad Oslavou) a 5 

oddílů splnilo podmínky pro první kategorii - 5 a více mladých šachistů/šachistek (TJ Jiskra 

Havlíčkův Brod, TJ Žďár nad Sázavou, z.s., TJ Spartak Velká Bíteš, TJ Sokol Oudoleň a TJ 

Spartak Pelhřimov).  

 

E) Listina talentů 

K 1.1.2023 (LT opravená k datu 20.1.2023) máme 48 šachových talentů na LT. LT je pravidelně 

aktualizována (zajišťuje člen KM i TMK KŠSV pan Bc.Josef Fišar). Zároveň byly upřesněny 

pravidla aktualizací LT. A opět Vás žádám o spolupráci – v rámci vašich oddílů zkontrolovat, 

jestli údaje o pracovnících s mládeží jsou aktuální, nebo jestli je tam uveden pracovník, který 

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

F) Termíny mistrovských soutěží v letošním roce 

MČR jednotlivců – Teplice, 11.-18.3.2023 - ŠK Most, z.s. ve spolupráci Společně pro Blažim 

z.s.  

MČR juniorů/dorostenců – Jaroměřice nad Rokytnou, 10.-18.3.2023 - ŠK Světlá nad 

Sázavou, z.s. 

MČR juniorek/dorostenek – Jaroměřice nad Rokytnou, 10.-18.3.2023 - ŠK Světlá nad 

Sázavou, z. 

MČR do 8let – Krnov, 30.4.-1.5.2023 – Šachy Krnov, z.s. 

MČRdružstv st. žáků – Chrudim, 3.-4.6.2023 - -TJ Sokol Zaječice 

MČR DMŽ 2023 - Harrachov, 16.-18.6.2023 – Šachová škola mat a pat, z.s. 

MČR družstev školních týmů v šachu 2023 – Zlín, 19.-21.6.2023 – ŠK Klub Zlín, z.s. 

MČR juniorů a juniorek v rapid šachu – Česká Třebová, 17.-18.9.2023 – ŠK TJ Lokomotiva 

Česká Třebová  

MMaS – termín ani pořadatel neuveden 

MČR v rapid šachu – termín ani pořadatel neuveden 

 

Vypracovala:  

 

Drahomíra Kaňková  

Předsedkyně KM a TMK KŠSV  

V Částkovicích 24. ledna 2023  

 

 

 

http://chess-results.com/tnr678928.aspx?lan=5&art=0&fed=CZE&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr678928.aspx?lan=5&art=0&fed=CZE&turdet=YES&flag=30


 

26 
 

6. Zpráva o činnosti Šachového centra talentované mládeže v Kraji Vysočina za rok 2022 

Projekt byl realizován dle plánu a aktuální situace. Byl financován z dotace Fondu Vysočiny 

a ŠSČR. Spočíval v pořádání soustředění a podpory účasti mládeže na mistrovských soutěžích. 

Celkem se do aktivit centra v roce 2022 zapojilo 82 dětí a mládeže a 10 trenérů.  

A. Soustředění 

Zpráva z 1. soustředění KŠS Vysočina ve Světlé nad Sázavou dne 29. 1. 2022 

 

 

 

 

 

V sobotu 29. ledna 2022 se uskutečnilo ve Světlé nad Sázavou soustředění talentované mládeže 

KŠS Vysočina. Soustředění bylo určeno talentům KŠS Vysočina a také všem ostatním 

zájemcům z KŠS Vysočina. Po delší době se soustředění konalo prezenční formou. Na 

soustředění se přihlásilo 31 mládežníků, 6 z nich se postupně odhlásilo kvůli karanténě či 

nemoci. I přes problémy s Covidem se zúčastnilo 25 dětí z oddílů KŠS Vysočina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soustředění KCTM bylo jednodenní a konalo se ve Světlé nad Sázavou ve Sportovním centru 

Pěšinky. Mládežníky jsme rozdělili do 3 výkonnostních skupin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se skupinou A pracoval FIDE mistr Pavel Němec, trenér 2. třídy. Skupina A měla 9 hráčů a 

věnovala se tématu „Jediná cesta k zvyšování výkonnosti vede přes domácí dobrovolné studium 

doporučené šachové literatury.“ FM Pavel Němec sobotní tréninkovou činnost okomentoval 

slovy: „Děti zvládly všech 6 hodin přednášek bez problémů. Úžasně spolupracovaly na řešení 

šachových úkolů. Účel celého přednáškového cyklu "Jediná cesta k zvyšování výkonnosti vede 

přes domácí dobrovolné studium doporučené šachové literatury" byl splněn!!“  
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Se skupinou B pracoval FM Lukáš Karásek, trenér 2. třídy. Skupina B, ve které bylo 7 dětí, se 

věnovala tématu opačných rošád v šachové partii. Téma bylo rozděleno do několika okruhů. 

Na úvod našeho soustředění se děti seznámily se zásadami vedení útoku při opačných rošádách, 

kde si na úvodních 10 diagramech mohly vyzkoušet svoje taktické schopnosti a dovednosti. 

Další součástí tréninku bylo přehrávání ukázkových partií ze šachových zahájení, kde se opačné 

rošády velmi často vyskytují (sicilská obrana, francouzská obrana, dámský gambit, hra dvou 

jezdců v obraně a další zahájení). Poslední součástí tréninku bylo rozehrávání šachových pozic 

s trenérem, kde si děti vyzkoušely svoje praktické dovednosti v dané oblasti. Na závěr 

soustředění děti obdržely materiály k domácímu procvičení dané problematiky. S prací všech 

dětí ve skupině jsem maximálně spokojen. FM Lukáš Karásek ohodnotil soustředění takto: „O 

šachové soustředění byl mezi dětmi velký zájem, o čemž svědčí téměř 3 desítky účastníků, které 

na soustředění dorazily. Přeci jenom vidět se na živo s trenéry, šachovými vrstevníky a možnost 

na živo poslouchat tematickou přednášku a rozehrávat šachové partie, je pro děti určitě 

zajímavější verze tréninku než v online prostředí.“  

 

Se skupinou C pracoval KM Pavel Brož. Ve skupině C trénovalo 9 dětí. Většina účastníků byli 

začínající hráči. Témata byla rozdělena do několika částí. V první části se děti s trenérem 

věnovaly koncovkám, konkrétně základním matům těžkých figur a dvojice střelců. Po 

metodickém předvedení na nástěnné šachovnici si děti vyzkoušely ve dvojicích praktické 

provedení na šachovnicích. V další fázi se účastníci věnovali taktice, když se seznámili s 

jednoduchými matovými obrazci a taktickými motivy na téma zisk materiálu. Formou soutěže 

děti řešily příklady, odměnou jim byly drobné sladkosti. V třetí fázi se mládež věnovala 

strategii. Trenér probral s hráči zásady zahájení s důrazem na nejčastější chyby – čas a prostor. 

Tato lekce probíhala formou hádání tahů. Závěrečná lekce byla věnována procvičování 

zapisování partií na čas. Všem účastníků trenér zaslal tréninkové materiály mailem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soustředění se zúčastnilo 25 mladých talentů Kraje Vysočina. Pořadatel zajistil tři klubovny. 

Trenéři a hráči měli v klubovnách k dispozici tři projektory s plátny, šachy, digitální hodiny a 

nástěnné šachovnice. Obědy měli účastníci zajištěny v Bufetu U Havlů. Občerstvení měli 

účastníci k dispozici  v klubovně ŠK ve Sportovním centru Pěšinky. 

Soustředění uspořádal Šachový klub Světlá nad Sázavou a organizačně ho zajistil Zdeněk Fiala. 

Soustředění KCTM bylo realizováno díky finanční podpoře Kraje Vysočina a ŠSČR. Pro 

všechny hráče bylo jistě soustředěním velkým přínosem do budoucna. 

Zdeněk Fiala, pořadatel 

Ve Světlé nad Sázavou dne 1. února 2022 
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Zpráva z 2. soustředění KŠS Vysočina dne 12. 2. 2022 

 
V sobotu 12. 2. 2022 se konalo druhé soustředění talentované mládeže KŠS Vysočina, tentokrát 

formou online prostřednictvím Skype. 

Soustředění bylo určeno talentům KŠS Vysočina a ostatním zájemcům. 

Zúčastnilo se celkem 22 zájemců, kteří byli rozděleni do dvou výkonnostních skupin. 

Hodnocení trenérů podle skupin: 

Skupina A trenéra Petra Veličky  

Soustředění se zúčastnilo 11 žáků, což je méně, než bývalo zvykem, nicméně termín soustředění 

tentokrát kolidoval se školními prázdninami na Vysočině, navíc se hrál turnaj v Liberci, kde 

hrál další tradiční účastník soustředění Martin Policar. 

Délka soustředění byla standardně 4 hodiny, s třemi krátkými přestávkami. Byla probrána 

témata dle propozic (koncovky stejnobarevných střelců s větším množstvím pěšců a izolovaný 

pěšec + ukázky z moderní praxe), dětem jsem opět ukázal vzorové partie, na závěr každého 

bloku děti řešily jednu úlohu. 

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

děti aktivně zapojovaly do dění v průběhu tréninku. 

Problémy s připojením jsem nezaznamenal. 

Zpracoval GM Petr Velička 

         

 
 

Skupina B Petra Mičulky 

 Druhé letošní soustředění se konalo online po Skype a jako u loňských online soustředění bylo 

čtyřhodinové. Ing. Petr Mičulka si pro skupinu „KCTM B Mičulka 12. únor 2022“ připravil 

témata Volné sloupce a Jezdcové koncovky. Probrali jsme, k čemu slouží otevřený sloupec, jak 

ho otevřít a jak využít na příkladech z partií velmistrů i vlastních. U jezdcových koncovek jsme 

probrali větší množství příkladů s typickými motivy pro tento typ koncovek a opět doplnili 

ukázkami z vlastních partií. 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 
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důležitých myšlenek byly připraveny ve formě ChessBase.  

U prvního letošního soustředění formou online byl menší problém s přihlašováním nových 

účastníků na Skype, nakonec byli všichni připojeni a někteří se přihlásili do skupiny A. 

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) 7, Anežka Kavanová (TJ+DDM Náměšť) 12, David Brychta 

(Gambit Jihlava) 23, Jan Burel (Gambit Jihlava) 15, Jiří Burel (Gambit Jihlava) 15, Alex 

Brsoyan (Gambit Jihlava) 13, Metoděj Vojtěch (Spartak Velká Bíteš) 14, Jakub Nehybka 

(Spartak Velká Bíteš) 10, Ondřej Malý (TJ+DDM Náměšť) 7, Adam Ošmera (Spartak Velká 

Bíteš) 7 Valentýna Kavanová (TJ+DDM Náměšť) 2 body. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval Petr Mičulka  

Probraná témata obou skupin byla zaslána e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění. 

 

V Petrávči dne 17. 2. 2022   Josef Kratochvíl, manažer ŠCTM v KV 

 

Zpráva z 3. soustředění KŠS Vysočina dne 26. 2. 2022 

V sobotu 26.2.2022 se konalo třetí soustředění talentované mládeže KŠS Vysočina, i tentokrát 

formou online prostřednictvím Skype. 

Soustředění bylo určeno talentům KŠS Vysočina a ostatním zájemcům. Zúčastnilo se celkem 

22 zájemců, kteří byli rozděleni do dvou výkonnostních skupin. Vzhledem k neplánované 

dohrávce zápasu TJ Náměšť C v RS, kde figurují tři hráči z LT, proběhlo na základě rozhodnutí 

manažera ŠCTM v KV soustředění ve dvou skupinách.  

Další soustředění už budou v počtu tří skupin. 

Hodnocení trenérů podle skupin: 

Skupina A trenéra Petra Veličky  
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Soustředění se zúčastnilo 8 žáků, což je ještě méně, něž před dvěma týdny. O tři žáky (Matěj 

Zezula, Martin Policar a Jan Kotisa) jsem přišel kvůli termínové kolizi s dohrávaným zápasem 

Náměště C v RS. I tak je to ale méně účastníků, než bývalo zvykem během pandemie. 

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

propozic, dětem jsem opět ukázal vzorové partie, na závěr každého bloku děti řešily jednu 

úlohu. Kontrola aktivní účasti dopadla opět velmi dobře, tentokrát reagovali úplně všichni. Děti 

se aktivně zapojovaly do dění v průběhu tréninku, výhrady mám snad jen k tomu, že se poměrně 

málo dětí zapojilo do řešení domácích úkolů. 

Problémy s připojením jsem také nezaznamenal. 

Zpracoval GM Petr Velička 

 
Skupina B Petra Mičulky 

Třetí letošní soustředění se konalo online po Skype a jak už se ustálila délka trvání, bylo 

čtyřhodinové s desetiminutovými přestávkami. Ing. Petr Mičulka si pro skupinu „KCTM B 

Mičulka 26. únor 2022“ připravil témata Útok na krále při nestejných rošádách a Dámské 

koncovky. Probrali jsme, jak se může utvářet partie, ve které jedna strana má malou a druhá 

velkou rošádu, jaké principy se uplatňují a rozšířili jsme repertoár motivů při utváření útoku. 

Rozebrali jsme téměř desítku partií velmistrů i vlastních na dané téma. U dámských koncovek 

jsme probrali větší množství příkladů s typickými motivy pro tento typ koncovek a opět doplnili 

ukázkami z velmistrovských i vlastních partií. 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.  
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Skupina B byla obsazena 14 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) 5, Anežka Kavanová (TJ+ DDM Náměšť) 20, David 

Brychta (Gambit Jihlava) 16, Filip Šorf (Žďas Žďár nad Sázavou) 8, Jan Burel (Gambit 

Jihlava) 10, Jiří Burel (Gambit Jihlava) 11, Kvido Wasserbauer (Jiskra Havlíčkův Brod) 7, 

Alex Brsoyan (Gambit Jihlava) 7, Martin Kolman (Spartak Pelhřimov) 11, Metoděj Vojtěch 

(Spartak Velká Bíteš) 10, Jakub Nehybka (Spartak Velká Bíteš) 8, Ondřej Malý (TJ+ DDM 

Náměšť) 8, Viktor Klement (Jiskra Havlíčkův Brod) 8 a Valentýna Kavanová (TJ+ DDM 

Náměšť) 9 body. 

 

Zpracoval Ing. Petr Mičulka 

 

Probraná témata včetně úkolů byla, jak je již zvykem zaslána účastníkům spolu s termínem 

jejich vypracování. 

V Petrávči dne 3. 3. 2022  Josef Kratochvíl, manažer ŠCTM v KV 

Zpráva ze 4. soustředění KŠS Vysočina dne 9.4.2022 

 

V sobotu 9.4.2022 se konalo čtvrté soustředění talentované mládeže KŠS Vysočina, i tentokrát 

formou online prostřednictvím Skype. 

Soustředění bylo určeno talentům KŠS Vysočina a ostatním zájemcům v případě volné 

kapacity. 

Zúčastnilo se celkem 25 zájemců, kteří byli rozděleni do dvou výkonnostních skupin. 

Hodnocení trenérů podle skupin: 
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Skupina A trenéra Petra Veličky  

Soustředění se zúčastnilo 13 žáků, což je oproti minulým dvěma soustředěním jistý nárůst. 

Řekl bych, že tento počet se blíží optimu. 

Délka soustředění byla opět 4-hodiny, s třemi krátkými přestávkami. Témata byla probrána dle 

propozic, dětem jsem opět ukázal vzorové partie, v průběhu soustředění děti řešily několik úloh. 

Kontrola aktivní účasti dopadla opět velmi dobře, reagovali úplně všichni. Děti se aktivně 

zapojovaly do dění v průběhu tréninku, co by se dalo určitě zlepšit, je zapojení dětí do řešení 

domácích úkolů. 

Problémy s připojením jsem také nezaznamenal. 

Zpracoval GM Petr Velička 
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Skupina B Petra Mičulky 

Čtvrté letošní soustředění se konalo online po Skype, bylo čtyřhodinové s desetiminutovými 

přestávkami. Ing. Petr Mičulka si pro skupinu „ŠCTM B Mičulka 9. duben 2022“ připravil 

témata Nestejnopolní střelci ve střední hře a „Samozřejmé“ tahy. Probrali jsme si zásady a 

příklady toho, jak se od koncovky nestejnopolných střelců liší situace, kdy jsou mimo střelců 

na šachovnici ještě těžké figury. To, co je v koncovce často remízový faktor, je ve střední hře 

naopak šance zdůraznění výhody lepšího střelce pro nedostupnost polí pro soupeřova střelce. 

Rozebrali jsme útržky z asi 10 partií téměř desítku partií velmistrů i vlastních na dané téma. 

Originální téma „Samozřejmé“ tahy se věnovalo tomu, proč se vyplatí i u zdánlivě 

samozřejmých tahů (dobrání právě vzaté figury nebo napadení/pokrytí) uvažovat o jiných 

možnostech, které mohou být mnohem lepší. Praktické téma bylo zdůrazněno ukázkami z 

vlastních partií, kdy „samozřejmé“ nebylo nejlepší řešení. Téma má blízko k mezitahům, přebití 

hrozby větší hrozbou, protiúder, tichý tah. 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. Probraná témata 

budou ještě zaslána e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění. 

Skupina B byla obsazena 12 mladými hráči a hráčkami, kterým jsem za správná řešení i aktivitu 

v chatu přiděloval body. U zúčastněných mladých šachistů jsem si poznamenal následující 

počty bodů: 

Anežka Kavanová (TJ+DDM Náměšť) 29, Pavel Brož (Světlá nad Sázavou) 9, Kvido 

Wasserbauer (Jiskra Havlíčkův Brod) 19, Martin Kolman (Spartak Pelhřimov) 15, Metoděj 

Vojtěch (Spartak Velká Bíteš) 9, Jakub Nehybka (Spartak Velká Bíteš) 7, Ondřej Malý 

(TJ+DDM Náměšť) 14, Viktor Klement (Jiskra Havlíčkův Brod) 4, Valentýna Kavanová 

(TJ+DDM Náměšť) 6, Veronika Kavanová 15, Vojtěch Havel 7, Adam Novotný 27 bodů. 

Zpracoval Ing. Petr Mičulka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probraná témata včetně úkolů byla, jak je již zvykem zaslána účastníkům spolu s termínem 

jejich vypracování. 

V Petrávči dne 14. 4. 2022   Josef Kratochvíl, manažer ŠCTM v KV 
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Zpráva z 5. a 6. soustředění KŠS Vysočina ve dnech 8. a 15. 10. 2022 

 

V říjnu proběhla dvě soustředění talentové mládeže KŠS Vysočina. 8.10. proběhlo soustředění 

online, původně připravované pro dvě skupiny. Z důvodu nemoci trenéra (D.Brychta) proběhlo 

soustředění pouze pro jednu skupinu, kterou vedla WGM Eva Kulovaná. Zúčastnilo se 12dětí.  

Hodnocení trenérky Evy Kulované 

V sobotu 8.10.2022 se konalo online soustředění talentované mládeže KŠS Vysočina, i tentokrát 

prostřednictvím Skype. Soustředění bylo určeno talentům KŠS Vysočina a  

ostatním zájemcům, kdy se celkem zúčastnilo 12 zájemců. Nakonec byla vytvořena jedna 

tréninková skupina. Délka soustředění byla 3 hodiny, se dvěma krátkými přestávkami. Na 

každou hodinu bylo vybráno jedno téma. V prvním bloku jsme se věnovali oběti střelce na h7, 

kdy byl kladem důraz na propočet variant. V druhém bloku jsme se zabývali převahou pěšců na 

křídle, kdy jsme si nejprve přehráli několik partií velmistrů a na konci děti dvě pozice řešily. 

Na závěr jsme se věnovali základním pěšcovým koncovkám, kdy jsme si vysvětlili některé 

základní pojmy a poté děti řešily známé pozice a studie. Děti jsem postupně vyvolávala 

a všechny se aktivně zapojily. Problémy s připojením jsem nezaznamenala. 

Zpracovala WGM Eva Kulovaná 

 
15.10. proběhlo prezenční soustředění v DDM Jihlava. 

Soustředění bylo určeno talentům KŠS Vysočina a ostatním zájemcům v případě 

volné kapacity. Zúčastnilo se celkem 34 zájemců, kteří byli rozděleni do tří 

výkonnostních skupin. 

Hodnocení trenérů podle skupin: 

Skupina A trenéra Petra Veličky  

Soustředění se zúčastnilo celkem 13 žáků, což je zhruba ideální počet pro danou formu výuky. 

Proběhlo ve dvou 3 hodinových blocích, přičemž každý blok obsahoval část teoretickou a část 

praktickou, ve které byly rozehrávány tematické pozice tempem 2x15 min + 10 sec/tah. 

V teoretické části jsem dětem vysvětlil obě témata a ukázal několik vzorových pozic či partií. 

Děti se aktivně zapojovaly do analýz pozic, které jsem ukazoval. 

V praktické části bych chtěl vyzdvihnout zejména sourozence Rybáčkovy a Matěje Pavliše, 

kteří k této části soustředění přistoupili obzvláště zodpovědně, hráli soustředěně, snažili se 

naplno využít čas, který měli a proniknout do podstaty pozice, kterou rozehrávali. 
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Praktická část soustředění byla bodována, nejvíce bodů získala Lucie Rybáčková (bodové zisky 

jednotlivých dětí jsou uvedeny v tabulce seznamu účastníků) 

Seznam účastníků soustředění - Jihlava 15.10 - skupina 

A 

Body 

Rybáčková Lucie 5 

Rybáček Martin 4 

Matěj Pavliš 4 

Dejmek Tomáš 4 

Ladislav Vojtěch 4 

Daniel Srba 3 

Martin Policar 2 

Vondra Filip 2 

Bártová Hana 2 

Filip Zedníček 1 

Jakub Stejskal 1 

Anežka Kavanová 1 

Valentýna Kavanová 1 

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

domácímu řešení. 

Zpracoval GM Petr Velička 

Skupina B Petra Mičulky 

Další letošní soustředění se konalo prezenčně v Jihlavě dne 15. října. Ing. Petr Mičulka 

si pro skupinu B připravil na 2 tříhodinové bloky témata: a) Věžovky s více pěšci 

b) Maty 100x jinak 

V koncovkovém tématu jsme se učili či opakovali, co je důležité – aktivita krále, aktivita věže, 

prosazování pěšce, průlom, vyhnutí se patu, odřezání krále. V taktickém tématu jsme řešili 

jedno-, dvoj a vícetahové maty a pozorovali jsme různorodou spolupráci figur při vytváření 

matových sítí. Představili jsme si stovku příkladů z vlastní i velmistrovské praxe. 

Ukázky doplňované v průběhu výkladu barevnou grafikou pro lepší pochopení důležitých 

myšlenek byly připraveny ve formě ChessBase. Probraná témata byla zaslána e-mailem včetně 

úkolů do příštího soustředění. 

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

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

Adam Brychta (Gambit Jihlava) 17, David Brychta (Gambit Jihlava) 23, Pavel Brož (Světlá nad  

Sázavou) 17, Filip Šorf (TJ Žďár nad Sázavou) 29, Jan Burel (Gambit Jihlava) 18, Jiří Burel  

(Gambit Jihlava) 12, Metoděj Vojtěch (Spartak Velká Bíteš) 17, Vojtěch Havel (Pelhřimov) 16, 

Stanislav Čech (TJ+DDM Náměšť nad Oslavou) 12, Jáchym Kreisinger (TJ+DDM Náměšť nad 

Oslavou) 17 a Stanislav Čech (TJ+DDM Náměšť nad Oslavou) 12 bodů. 

Petr Mičulka  

Skupina C Davida Brychty 

Na základě zkušenosti ze soustředění, které se konalo prezenčně v Lipnici nad Sázavou ve 

dnech 10.-12. července 2022, jsem se rozhodl Bc. David Brychta pro skupinu C připravit: 

a) Útok na krále v podání Dr. Tarrasche. 
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b) Mistr světa Emanuel Lasker. 

c) Procvičování základu koncovek. 

Přednášky byly koncipovány se záměrem posluchače v táhnout do diskuze nad ukázkami a 

vyslovení svých myšlenek. Jejich myšlenky byly rozváděny přes doplňující otázky. 

V první části přednášky jsme se věnovali partiovým ukázkám vedení hry Dr. Tarrasche, kde 

jsem se snažil posluchačům vysvětlit základní principy hry: zahájení otevřených her v 

porovnání se systémy polozavřených her, střední hra a význam zahájení a přechodu do střední 

hry s finálním útokem, který mnohdy byl dovršen až v koncovce. Důraz byl kladen na význam 

prostorové východy/nevýhody a jak dále s tímto aspektem pracovat. Důsledně jsme sledovali 

pohyb figur a význam v daných pozicích, jak to chápal Dr. Tarrasch. Posluchači byli v průběhu 

přednášky vedeni k interakci, takže zodpovídali kladené otázky k danému tématu. Dále bylo 

poukázáno na rozdílné pojetí hry od jiných soudobých vrstevníků, které spočívalo v bleskovém 

vývinu a nekompromisním útoku většinou bez strategického podtextu, který se projevil zejména 

po neúspěšném útoku. Dr. Tarrasch se znažil na základě logických úvah postavit stabilní pozici, 

kde neutralizoval hru soupeře a posléze postupným útokem zdecimoval soupeře. 

Druhá a třetí část přednášek se věnovaly procvičování slabé první a poslední řadě s využití 

těžkých figur, které obsadily otevřené nebo polootevřené sloupce. Význam volných sloupců a 

polootevřených sloupců pro vedení útoku jsme si ukázali v prvním bloku přednášek. Vedení 

útoku bylo koncipováno mírně složitějším způsobem, kde posluchači museli najít více tahové 

řešení, kterému předcházely jiné kombinační motivy např.: odlákání obranné figury, zavlečení 

obrané figury, výměna obraných figur, různé druhy dvoj-úderů nejčastěji s dámou, odblokování 

obranné figury, kde výsledkem byl mat na první a poslední řadě. Posluchači pochopili princip 

spolupráce figur i v přípravné fázi vedení útoku. Smyslem bylo posluchače v táhnout do více 

tahového přemýšlení, kde nešlo o jednoduché matové motivy v prostředí přechodu střední hry 

do koncovky. 

Skupina C byla obsazena 10 mladými začínajícími hráči a hráčkami, u kterým jsem sledoval 

jejich aktivitu, přístup v rámci řešení problémů, způsob myšlení a správného pracovního 

nastavení. Na základě těchto kritériích jsem vybral nejlepší trojici nejlépe pracujících 

posluchačů: 1. Jan Mikolajek, 2. Jan Spáčil, 3. Štěpánka Blažková. Toto rozhodování bylo 

velice složité, protože všichni se postupem času zlepšili. 

Chtěl bych tímto pochválit celou skupinu za vzornou práci v hodinách, klidnou 

atmosféru s absolutním zájmem všech posluchačů. David Brychta 

V Petrávči dne 23.10. 2022  Josef Kratochvíl, manažer ŠCTM v KV 

Zpráva z vícedenního soustředění KŠS Vysočina ve dnech 10. - 12. 7. 2022        

 
Po úspěšném víkendovém soustředění v roce 2020 se KM KŠSV a ŠCTM v KV rozhodly 

pořádat opět vícedenní soustředění pro talentovanou mládež. Soustředění se konalo v areálu 

Kamenického a Kamenosochařského střediska Lipnice nad Sázavou. 
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Z důvodu stavebních úprav na silnicích čekalo na účastníky několik dopravních objížděk, aby 

našli cíl své cesty pořadatelé pro ně připravili navigační tabule. 

Soustředění bylo zahájeno v jídelně a začalo slavnostně. Kraj Vysočina má dvojnásobnou 

mistryni České republiky v kategorii D14 Lucii Rybáčkovou a vicemistra České republiky 

v kategorii H10 Martina Policara. Za KŠSV a za KM KŠSV předala předsedkyně KM KŠSV 

Drahomíra Kaňková pochvalu za reprezentaci a malý dárek Martinovi Policarovi. Lucka se 

tohoto soustřední neúčastnila, a tak pochvalu a dárek obdržel v zastoupení její bratr Martin 

Rybáček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šachová výuka začala v neděli prvním blokem v 16 hod. a byla s menšími přestávkami na 3 

hodiny.  Na soustředění dorazilo celkem 31 účastníků (JI 10, PE 4, HB 1, SnS 5, NnO 1, VB 9, 

ŽnS 1). Dva účastníci ze zdravotních důvodů účast a pobyt ukončili dříve. 

Soustředění bylo rozděleno podle výkonnosti jednotlivých účastníků do třech skupin. První 

skupinu tradičně trénoval pan GM Petr Velička, druhou skupinu pan Petr Mičulka a třetí pan 

David Brychta.  

Témata výuky byla dané propozicemi: 

1. skupina: Koncovky s více lehkými figurami, Maroczyho výstavba v moderní praxi, Strategie 

věžových koncovek, Garry Kasparov 

2. skupina: Útok na krále v centru, Věžovky, Dvojitý úder, Pěšcovky 

3. skupina: Základy koncovek se zaměřením na propočet variant, Šachy v návaznosti na 

šachové programy a online prostředí, Ukázka zpracování analýzy do databáze, Základy 

koncovek se zaměřením na strategii 

Mimo výukové bloky měli účastníky na starosti vedoucí skupin – Drahomíra Kaňková 

(předsedkyně KM KŠSV), Olga Policarová (členka KM KŠSV) a místo pana Miroslava Holaty 

suplovala Nikola Kaňková. Zároveň se staraly o pitný režim, výdej jídla a doprovodný program. 
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Z důvodu dovolené ve školní kuchyni   stravování zajišťovala Kejžlická hospůdka. Jídlo se 

dováželo a bylo výborné, všem chutnalo. Nad rámec jsme měli i moučníky a zeleninu, takže 

byly i svačiny. 

Prvním odreagováním po získaných informacích bylo v neděli v podvečer opékání špekáčků. 

Každý účastník si mohl opéci špekáček, tak aby mu nejvíce chutnal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po večeři byl pro účastníky připraven vědomostní kvíz, ve kterém nechyběla zmínka ani o 

Mezinárodním dni šachu či to, že letošní rok je vyhlášený rokem ženského šachu.  

 

Soutěžící byli rozděleni do 3 skupin – nejstarší účastníci (L. Kaňka, J. Vyhnálek, M. Ecler) byli 

kapitáni družstev a vybrali si z přítomných své týmy. Vítězství vybojovalo družstvo Matěje 

Eclera. 

 

 

 

V pondělí na účastníky čekaly dva tříhodinové výukové bloky. 
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Po nich následoval individuální program – hrály se hry – Městečko Palermo, hod na cíl 

tenisákem, hod kroužky. Po večeři probíhaly rozbory partií z OPENu v ČB, pro zájemce 

probíhala výuka matování lehkými figurami, běhací šachy a poté fotbalové klání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve středu dopoledne byl čtvrtý a poslední výukový blok, vyklizení pokojů a po obědě proběhlo 

vyhlášení výsledků soutěží a byli vyhodnoceni nejúspěšnější účastníci jednotlivých skupin. 

Skupina1. pana Veličky: Jan Vyhnálek, Martin Rybáček a Matěj Pavliš 

Skupina 2. pana Mičulky: Adam Brychta, Metoděj Vojtěch a Vojtěch Havel 

Skupina 3. pana Davida Brychty: Štěpánka Blažková, Josefína Blažková, Vojtěch Zvolánek. 

V soutěži běhací šachy soutěžily 4 družstva  

1. místo – kapitán L. Kaňka 

2. místo – kapitán M. Ecler 

3.místo – kapitán L. Macela 

4. místo – kapitán J. Vyhnálek 
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Hod na cíl:  

1.místo Filip Navrátil 

2. místo Jan Burel 

3. místo Sofie Topinková 

Hod kroužky:  

1.místo Zikmund Vojtěch 

2. Sofie Topinková 

3. místo Josefína Blažková 

Pro všechny oceněné byly připravené malé odměny. Po vyhodnocení a poděkování trenérům 

a vedoucím za zajištění průběhu soustředění bylo soustředění ukončeno. Rozloučili jsme se 

a rozjížděli se domů. 

Hodnocení pana GM Petra Veličky – 1. skupina 

Soustředění proběhlo tentokrát prezenční formou, v mé skupině A bylo celkem 9 dětí (viz 

tabulka účasti). Účast byla nižší, než bývalo obvyklé na on-line soustředěních, určitě se na počtu 

dětí negativně projevil fakt, že den předtím skončil turnaj v Českých Budějovicích a těsně po 

soustředění začíná festival v Pardubicích. Obou těchto turnajů se účastní i řada dětí, které se 

jinak soustředění KCTM Vysočina pravidelně účastní. 

Ve skupince z důvodů párového počtu účastníků zaskakoval i David Brychta jr. a poslední den 

i Pavel Brož jr. Už během prvního tréninkového bloku odstoupil ze zdravotních důvodů Jakub 

Stejskal. 

Témata byla probrána podle propozic, druhá polovina každého tréninkového bloku byla 

věnována rozehrávání tematických pozic tempem 2x25 min + 10 sec/tah. Děti braly tyto partie 

velmi prestižně, nejvíce bodů nakonec získal Jan Vyhnálek, o 2-3 místě ale nakonec musela 

rozhodnout doplňková blesková partie (Gilotina 6 min vs 5 min a povinností bílého vyhrát). V 

této byl nakonec úspěšnější Martin Rybáček a skončil druhý, třetí místo zbylo na Matěje 

Pavliše. V pondělí večer proběhla analýza sehraných tréninkových partií. 

Zpracoval GM Petr Velička, trenér II. třídy 

Hodnocení pana Petra Mičulky – 2. skupina 

Páté letošní soustředění se konalo prezenčně v Lipnici nad Sázavou ve dnech 10.-12. července. 

Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil na 4 tříhodinové bloky témata: 

a) Útok na krále v centru 

b) Věžovky 

c) Dvojitý úder 

d) Pěšcovky 
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Ve dvou koncovkových tématech jsme se učili či opakovali základní pravidla, jako např. 

čtverec, různé typy opozice, boj o kritická pole, prosazování pěšce, nevýhoda tahu, vzdálený 

pěšec, krytý volný pěšec, trojúhelník, samokrycí formace, průlom, vyhnutí se patu a jiné v 

pěšcovkách, ve věžovkách např. postavení mostu, Philidorova obrana šesté řady, odřezání krále, 

rozšířený čtverec a další ve věžovkách. V kombinačních tématech se pravidla a řešení problémů 

představilo na praktických příkladech z vlastní i velmistrovské praxe. 

Ukázky doplňované v průběhu výkladu barevnou grafikou pro lepší pochopení důležitých 

myšlenek byly připraveny ve formě ChessBase. Probraná témata budou ještě zaslána e-mailem 

včetně úkolů do příštího soustředění. 

Skupina B byla obsazena 10-12 (v průběhu 3 dnů se kvůli sudému počtu při dohrávání pozic ve 

dvojicích ve skupinách A a C počty měnily) mladými hráči a hráčkami, kterým jsem za správná 

řešení i aktivitu přiděloval body. U zúčastněných mladých šachistů jsem si poznamenal 

následující počty bodů: 

Adam Brychta (Gambit Jihlava) 36, David Brychta (Gambit Jihlava) 9 (ve 3 blocích byl ve 

skupině A a v Béčku jen u jednoho tématu), Pavel Brož (Světlá nad Sázavou) 27, Filip Šorf 

(Gambit Jihlava) 23 (účastnil se ve skupině B jen 2 bloků), Jan Burel (Gambit Jihlava) 28, Jiří 

Burel (Gambit Jihlava) 24, Metoděj Vojtěch (Spartak Velká Bíteš) 35, Jakub Nehybka (Spartak 

Velká Bíteš) 33, Adam Ošmera (Spartak Velká Bíteš) 24, Vojtěch Havel 34, Nandin Ulsbold 

(Světlá nad Sázavou) 19 a Filip Navrátil (Gambit Jihlava) 24 bodů. 

Ve volných chvílích projevilo více hráčů (a to i z jiných skupin než B) zájem naučit se matování 

S+J, takže jsme se po malých skupinkách věnovali metodice a praktickému vedení této 

technické koncovky. 

Přílohy: 

- 2x8 diagramů k řešení 

- Tabulky účastí a bodování za aktivitu a řešení úkolů, tabulka kontaktů k případnému doplnění 

- Témata Útok na krále v centru, Věžovky, Dvojitý úder a Pěšcovky ve formátu ChessBase 

(budou zaslány ve 4 mailech zvlášť) 

Petr Mičulka 

Hodnocení pana Davida Brychty – 3. skupina 

Pro skupinu C jsem připravil na 4 tříhodinové bloky témata: 

a) Základy koncovek se zaměřením na propočet variant. 

b) Šachy v návaznosti na šachové programy a online prostředí 

c) Ukázka zpracování analýzy do databáze.  

d) Základy koncovek se zaměřením na strategii. 

V první části soustředění jsme začali pracovat na zdokonalení představivosti v rámci propočtu 

variant aplikovaných na základní pěšcové koncovky, kde posluchači aplikovali pravidla 

čtverec, různé typy opozice, boj o kritická pole, prosazování pěšce, nevýhoda tahu, vzdálený 

pěšec, krytý volný pěšec. 

Druhá část prezentace byla zaměřena na aktuální pracovní nástroje pro zpracování šachových 

záznamů. V ukázce se posluchači seznámili s programem SCID (free), kde mohli názorně vidět 
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jakým způsobem se zakládá databáze, vytváří partie s komentáři a posléze se partie uloží do 

partiové databáze. Obdobná ukázka byla provedena i u programu Chessbase (placená, free 

verze s určitými omezením). Další částí prezentaci jsme se věnovali možnostem různých 

šachových serverů např. Lichess.org, Chess24.com nebo Chess.com. V prostředí Lichess.org 

jsme si ukázali možnosti trénování v prostředí serveru, pomocí šachových cvičení v sekci 

Puzzle včetně statistického vyhodnocení. Další ukázka směřovala možnosti vytváření tzv. 

studií, kde si mohou hráči tvořit vlastní přípravný materiál či různá cvičení či poznámky. Dalším 

nástrojem bylo představení možnosti provádění analýz. Důrazně bylo vysvětleno jak a kdy 

NEPOUŽÍVAT šachové motory pro nápovědu a případnou pomoc při analýzách. 

V třetí části školení jsme se vysvětlili základní prvky hodnocení partie, jakým způsobem se 

tvoří základní analýzy partií. Toto jsme si demonstrovali na jedné tréninkové partii, kterou 

odehráli na dané téma v rámci soustředění. 

Poslední částí soustřední jsme se zaměřovali spíše na strategické principy v základním 

provedení na více figurových koncovkách, kde jsme prováděli detailní analýzu pozic např. jak 

se mění charakter hodnocení, když se vymění všechny figury a pozice přejde do striktní pěšcové 

koncovky nebo, když tam v pozici zůstane jezdec proti střelci a sledovali jsme, jak se mění 

hodnocení i strategie boje za jednotlivé strany. Postupně jsme přešli od více figurových 

koncovek do ukázky partií. 

Skupina C byla obsazena 10 mladými začínajícími hráči a hráčkami, u kterým jsem sledoval 

jejich aktivitu, přístup v rámci řešení problémů, způsob myšlení a správného pracovního 

nastavení. Na základě těchto kritériích jsem vybral trojici nejlépe pracujících hráčů: 1. Štěpánka 

Blažková, 2. Josefína Blažková, 3. Vojtěch Zvolánek. Toto rozhodování bylo velice složité, 

protože všichni se postupem času začali velice zlepšovat a začali chápat, proč jsou na takové 

akci. 

Ve Zvolenovicích 15. 7. 2022, David Brychta 

Drahomíra Kaňková 

Předsedkyně KM KŠSV 

 

B. Účast na turnajích 

Závěrečná zpráva k projektu MČR mládeže a MČR amatérů 2022 

 Ve dnech 12.3.-19.3. se konalo MČR mládeže po dlouhých letech v Koutech nad Desnou, 

proběhlo letošní mistrovství v Luhačovicích. Letos se u mládeže konalo i MČR amaterů. 

MČR mládeže je pro dívky hráno jako open. Z KŠSV hrálo 9 děvčat. V kategorii D12 Lucie 

Šťávová, Valentýna Kavanová, Sára Zezulová, Hana Bártová a Kamila Havelková. V kategorii 

D14 Lucie Rybáčková, Markéta Šťávová a Anežka Kavanová. V D16 Táťana Nesporá. 

MČR mládeže pro kluky je uzavřené, po 24 hráčích v kategorii. Z KŠSV hrálo 6 kluků. 

V kategorii H10 Martin Policar, Pavel Brož, Adam Novotný. V kategorii H12 Adam Kutil 

a Jakub Stejskal. V H14 bohužel nikdo. V H16 Jakub Zezula. 

MČR amatéru bylo otevřené úplně pro kohokoliv. Z KŠSV hráli Martin Žaža, Matěj Zezula, 

Martin Rybáček, Šimon Lang, Daniel Srba, Matěj Šedý, Filip Zedníček, Filip Vondra 

a Christian Kokeš. 

Výborný výsledek uhrála Lucie Rybáčková, která po loňském vítězství v kategorii D12 vyhrála 

letos v kategorii D14. 

Martin Policar skončil v kategorii H10 na skvělém druhém místě. 

Děkuji všem hráčům za reprezentaci KŠSV a všem trenérům a 

doprovodům za jejich práci. 

Zhodnocení hráčů přenechám trenérům, kteří na MČR působili. 
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Zhodnocení hráčů TJ Náměšť nad Oslavou na MČR mládeže 2022 (Luhačovice 12-19.3.2022) 

 

Martin Policar (H10) – 6,5 z 9, 2.místo 

Martin byl v turnaji nasazen jako č.4 a do Luhačovic odjížděl s medailovými ambicemi. Úvod turnaje 

se mu vydařil a po 3.kole vše vypadalo velmi nadějně. Následující dvě partie se mu ale vůbec 

nepodařily a prohrál se dvěma konkurenty v boji o medaile. Naštěstí od 6.kola se ale znovu chytil a 

ukázal svojí hlavní přednost – dobrý „tah na branku“. Velmi dobrým výkonem v poslední partii si 

zajistil stříbrnou medaili, která si myslím, je zasloužená.    

 

Sebehodnocení Martin Policar. 

Do Luhačovic jsem se vyloženě těšil. V rámci příprav na MČR jsem absolvoval několik kvalitních 

turnajů. Každý z nich mi měl napovědět, jak na tom tak nějak jsem. Odjížděl jsem s tím, že nevím 

nic a uvidí se :-) .  

Vstup do turnaje se mi povedl, po třech kolech tři body. Potom přišla porážka od pozdějšího vítěze 

Jana Báry a třetího v konečném pořadí Mikuláše Hladkého. Naštěstí jsem udržel nervy na uzdě a i 

výkon soupeřů mi hrál do karet. Pořád se dalo doufat v medaili. Předposlední kolo remíza a v 

posledním kole, řekl bych parádní jednoznačná partie s vítězným koncem pro mě. Se ziskem 6,5 bodu 

jsem urval stříbrnou medaili a postup asi na Mistrovství Evropy v Turecku. Ve hře je i MS v Gruzii, 

záleží na výběru zlatého Honzy Báry. Co mi turnaj dal? Že se toho musím ještě hodně naučit. Gratuluji 

Lucce Rybáčkové ke zlatu v její kategorii. Chci poděkovat mému trenérovi P. Veličkovi za přípravy, 

rady a čas, který mi věnuje a také našim za podporu. 

 

Adam Kutil (H12) – 4,5 z 9, 11.místo 

Adam byl v turnaji nasazen jako č.10, bylo to zároveň jeho první Mistrovství ČR. V úvodních kolech 

se mu příliš nevedlo, tak trochu se seznamoval s tím, co to vlastně MČR je. V polovině turnaje se ale 

dostal na vítěznou vlnu a v předposledním kole si zahrál na 2.šachovnici. S favorizovaným soupeřem 

stál úplně na výhru, partii nakonec bohužel prohrál nešťastně na čas. A aby smůly nebylo málo, 

v posledním kole mu los přisoudil hlavního favorita -  Bayaarjavkhlana Delgerdalaie. V partii si 

Adam vůbec nevedl špatně, soupeři zle zatápěl. Nakonec ale rozhodly zkušenosti a Adam se před 

velmi silným soupeřem musel sklonit. V turnaji si zasloužil lepší, než 11.místo, bohužel zaplatil 

nováčkovskou daň.   

 

Sebehodnocení Adam Kutil. 

Ubytování bylo skvělé a taktéž i plno partií. 

Turnaj mi dal nová zahájení a krásný trénink. 

 

Jakub Zezula (H16) – 5,5 z 9, 8.místo 

Kuba byl v turnaji nasazen jako č.13 a v prvním kole mu los přisoudil nejvýše nasazeného hráče – 

Jáchyma Šmolíka. Ten se pro Kubu ukázal jako příliš velké sousto. I pro Kubu bylo letošní MČR 

mládeže jeho premiérové a hlavně v první polovině na něm byla znát nervozita. Ta z něj spadla až 

v momentě, kdy už neměl co ztratit a jeho hra šla výrazně nahoru. Vítězná šňůra nakonec stačila na 

celkové 8.místo, což je pro Kubu jednoznačně úspěch a povzbuzení do dalšího tréninku.  

 

Matěj Zezula (MČR amatérů) – 4 z 9, 99.místo 

Matěj byl v turnaji nasazen jako č.120 a kromě druhého kola odehrál celý turnaj s výrazně papírově 

silnějšími soupeři (mnohdy i o několik stovek Elobodů). Proti těmto soupeřům si vůbec nevedl špatně, 

mnohdy s nimi hrál jako rovný s rovnými. Pouze závěr mu nevyšel podle představ, v předposledním 

kole pokazil vyhranou (i když technicky ne úplně jednoduchou) koncovku a ani poslední partii 

rozhodně nemusel prohrát. Nasbíral ale cenné zkušenosti a 90 získaných Elobodů také není 

k zahození… 😊  

 

GM Petr Velička, trenér II. třídy 
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Zhodnocení účasti na MČR mládeže a MČR amatérů v Luhačovicích. 

Ve dnech 12.-19. března se hrálo v Luhačovicích MČR mládeže a MČR amatérů v šachu. 

Trenérskou podporu jsem poskytoval Markétě a Lucii Šťávovým a Martinu Žažovi, všichni 

jsou na krajské listině talentů a členy TJ Náměšť nad Oslavou. 

Markéta Šťávová 

V MČR kategorie D14 byla Markéta Šťávová 19. nasazená z 30 účastnic. Po první polovině turnaje 

se Markéta držela v první desítce průběžného pořadí, v druhé polovině turnaje jednou prohrála a 

zbytek partií zakončila remízou. Zisk 4,5 bodu z 9 partií jí vyneslo celkové 13. místo, což není vůbec 

špatné, nicméně k většímu úspěchu je potřeba větší touha po vítězství. Markétě se u více partií 

nepodařilo odhalit hrozby soupeřek v zahájení, pročež se dostávala do horších, ba i prohraných pozic. 

Zde jsou rozhodně velké rezervy k zlepšování. Ke cti Markétě slouží, že mnohdy se v takových 

pozicích bránila s velkou vynalézavostí a záchranářské práce se docela dařily. 

Lucie Šťávová 

V MČR kategorie D12 byla Lucie Šťávová 12. nasazená z 35 děvčat. Lucka střídala výborné 

momenty s hrubými chybami a tady je první velký prostor ke zlepšování. Několikrát vyšla daleká 

příprava a Lucka přiváděla soupeřky do úzkých. Ve čtvrtém kole sehrála s velkou chutí útočnou partii, 

ve které se misky vah skláněly střídavě na obě strany. Lucka svou velkou šanci vyhrát několikrát 

nevyužila a když se soupeřka zachraňovala věčným šachem, odbočila Lucie bohužel do 

jednotahového matu. Lucie se v polovině turnaje držela na 11. místě průběžného pořadí a pestrá a 

bojovná hra slibovala šanci pokusit se o ještě lepší umístění. Stal se však pravý opak – závěr jí vůbec 

nevyšel: Prohra v posledních třech kolech (i z jasně vyhrané pozice) způsobily pád výsledkovou 

listinou a se ziskem 3,5 bodu pád na nezasloužené 27. místo.  

Sebehodnocení Lucie Šťávová. 

Ubytování dobré, jen ty snídaně by mohly být trochu lepší😅. Turnaj byl v pohodě, akorát jak tam 

byli všichni na jednom místě a hodně vedle sebe tak to bylo špatné. Dálka od ubytování byla perfektní, 

protože jsme se vždy dobře prošli. Ohledně simultánek to měli špatně zařízené, protože trvaly až do 

konce. Líbilo se mi, že nás každého vyfotili a pak se to tam promítalo. Turnaj ušel a tohle je asi 

všechno. ( Ale v Koutech nad Desnou to bylo lepší😅😊😁)  

 

Martin Žaža 

V MČR amatérů bojoval Martin Žaža, který byl nasazený 57. ze 182 účastníků. Martin se stále 

zlepšuje a dával to pocítit svým soupeřům už od prvního kola. V polovině turnaje se držel na 

vynikajícím průběžném 25. místě. Přišly i momenty, kdy se situace nevyvinula příznivě, nicméně 

v průběhu turnaje porazil i kandidáta mistra, kterého přehrál v pozdní fázi partie, a remizoval se 

zkušeným mistrem FIDE. Martin uhrál výborných 5,5 bodů a vybojoval 42. místo, získal fůru ELO 

bodů a od 1. dubna bude nositelem 1. výkonnostní třídy. Se svým výkonem může být spokojen, i když 

je stále co zlepšovat.  

 

KM Petr Mičulka, trenér 2. třídy 

Hodnocení MČR 2022 – Luhačovice 

Lucie Rybáčková (D14) 

Lucie odehrála asi svůj nejlepší turnaj. Konečný výsledek ukázal její absolutní dominanci 

s konečným výsledkem 8,5/9 bodů v kategorii D14 z celkového počtu 30 hráček. Na tomto turnaji, 

jakožto nasazená jednička a nováček v dané kategorii, byla postavena do nové role. Hrát z pozice 

nejlepšího hráče a hrát každou partii na výhru s očekáváním výhry. Nová role ji nesvázala ruce a ve 

směs všechny své soupeřky od zahání přehrála a nekompromisně dovedla do vítězných konců. 

V celém turnaji se projevila celoroční práce na strategickém chápání hry podpořenou kvalitním 

propočtem.  

Celý turnaj pro ni měl přínos z pohledu její psychické odolnosti a vůli jít si za svým snem!  
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Sebehodnocení Lucie Rybáčková. 

Ve dnech 12. – 19. 3. 2022 jsem se zúčastnila Mistrovství ČR jednotlivců do 16 let v šachu. Konalo 

se v sále Městského domu Elektra v Luhačovicích. Bydleli jsme asi 600 m od Elektry, takže jsme se 

vždy před zápasem příjemně prošli. Já jsem soutěžila poprvé v kategorii D14, zatímco můj bratr 

Martin hrál otevřené MČR amatérů. V kategorii D14 startovalo třicet dívek narozených v letech 2008 

a 2009. Já jsem vzhledem k hodnotě svého ELA byla nasazená jako číslo jedna. Hrálo se 9 kol a já 

získala 8,5 bodů, což mě moc potěšilo. Chtěla bych velmi poděkovat svému trenérovi Davidu 

Brychtovi za pečlivou a intenzivní přípravu, rozbory a cenné rady.  

Martin Rybáček (Open) 

Obdobně jako Lucka i Martin na sobě hodně zapracoval ve všech oblastech šachové hry: zlepšení 

taktického vidění, realizací plánů ve středních hrát a dotažení výhody v koncovkách. Toto vše bylo 

podtrženo rozšířením rozhledů v rozehrávání partií s cíleným přechodem do pozic, které mu 

vyhovují. Turnaj byl pro Martina ukázka toho, že s každým soupeřem se dá hrát a každého lze porazit. 

Turnaj zahojoval na pozici 119 ze 150 a s konečným výsledkem 5/9 přineslo 61. místo v konečném 

pořadí. Do budoucna musí Martin zapracovat na svém poznání, tak aby dokázal odhadnout kam až 

může zajít a kde už to není hra pro něj. Pokud bude hrát svoji hru a nenechá se strhnout okolními 

vlivy (stát se skokanem turnaje za každou cenu), bude věřit svému pojetí hry, posune se dále.  

Na turnaji pochopil, že soupeři přes 2000 elo bodů jsou též hratelní a lze je důslednou a trpělivou 

hrou porazit. 

 

Sebehodnocení Martin Rybáček. 

Můj pohled na MČR amatérů 2022  

Ve dnech 12. – 19. března 2022 se v kulturním domě Elektra v Luhačovicích konalo Mistrovství ČR 

dětí do 16 let a Mistrovství ČR amatérů (hráčů do 2300 FIDE ELO). Já jsem hrál MČR amatérů. Byl 

jsem 119. nasazený z celkových 182 účastníků. 

Myslím si, že se mi v turnaji dařilo. Získal jsem 5 bodů z devíti možných, ale hlavně mnoho cenných 

zkušeností, protože jsem pokaždé hrál se silnějšími soupeři. Ti neměli nikdy méně než 1674 FIDE 

ELO. Bohužel jsem prohrál poslední partii, což mě mrzí. Kdybych v ní zvítězil, mohl jsem atakovat 

umístění do 30. místa. I tak jsem si nahrál hezkých 167 bodů ELO. 

Za negativum akce považuji velice stísněný prostor u stolů se šachovnicemi, takže pokud někdo 

potřeboval odejít či projít, musel nechtěně vyrušovat další hráče. 

I tak jsem moc rád, že jsem se mohl celé akce zúčastnit. 

Jakub Stejskal (H12) 

Jakub už jednou na MČR hrál, kde nabral určité zkušenosti. Bohužel u něho se projevila herní absence 

během covidového období, kde nehrál vážné partie a. Celý turnaj můžeme rozdělit do dvou rovin. 

První rovina je, kdy s minimální znalostí zahájení dokázal rozehrát partie a nedostat se do potíží hned 

v úvodu s rozumným přechodem střední hry, kde poté dokázal realizovat dobře rozehrané koncovky. 

Druhou rovinou bylo absolutní selhání v rozehrání partií, kde od zahájení docházelo k porušení všech 

obecných pravidel v počátcích hry a poté k absolutně nehratelných středních her s následnou 

prohrami. Hlavní síla Jakuba spočívá v precizním hraní nenáročných středních her a hlavně 

koncovek. Do budoucna je nutné pracovat zejména na přehrávání partií a tvoření obecného rozhledu, 

který přispěje k poznání zahájení s plány dalšího boje. Dalším těžkým krokem bude toto aplikovat ve 

svých partiích a pokoušet se „napodobovat“ různé motivy.  

Už nyní se ukazuje mentální posun v chápání hry, kterou neměl před turnajem. 
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Sebehodnocení Jakub Stejskal. 

Jmenuji se Jakub Stejskal a tento rok jsem se kvalifikoval na MČR z MMaS. Luhačovice jsou pěkné 

město a podle mě si ho organizátoři vybrali dobře. Všech devět kol se hrálo ve velké kruhovité 

místnosti. Po obvodu místnosti byl balkon a uprostřed velký lustr. Ale hlavní nebylo to, kde se hrálo 

a jak to vypadalo okolo, ale jak se hrálo. A také jaké byly výsledky. V mé kategorii H12 jsem byl 20. 

nasazený a skončil jsem na úplně stejném místě, ale to jsem přeskočil to nejhlavnější, takže se vrátím. 

Na všechny partie jsem dělal přípravu s trenérem a vyplatilo se to. Protože moje body po čtyřech 

kolech byly 2 ½ bodu. Ale pak jsem čtyřikrát za sebou prohrál a poslední partii jsem remizoval. Takže 

za 3 body jsem dostal své předurčené 20.místo. Můj trenér mi hodně pomohl a díky němu jsem na 

své výkony v první polovině turnaje pyšný. Na druhou polovinu už moc ne, ale alespoň vím v čem 

se zlepšovat. 

 

Všem bych chtěl poděkovat za enormní nasazení před každou partií! 

David Brychta, Zvolenovice 31. 3. 2022 

 

Hodnocení MČR mládeže a MČR amatérů 2022 z pera FM Lukáše Karáska a KM Pavla Brože 

V termínu od 12. března do 19. března 2022 se konalo MČR mládeže a MČR amatérů. Turnaj se po 

dlouhých letech strávených v Koutech nad Desnou hrál v novém prostředí kulturního domu Electra 

v Luhačovicích. Obou turnajů se zúčastnila početná skupina šachistů a trenérů z kraje Vysočina. 

Kromě bohatého šachového programu jsme se snažili pro děti vytvořit i nešachový program, který 

zahrnoval výlety po kolonádě a na přehradu v okolí Luhačovic, návštěvu místního krytého bazénu a 

další sportovní aktivity, které měly děti alespoň na chvíli rozptýlit od šachů. Nyní přejděme ke 

stručnému hodnocení jednotlivých kategorií MČR mládeže tak i MČR amatérů. S výkonem hráčů na 

tomto turnaji můžeme být spokojeni. Většině členů výpravy se dařilo, přidali nějaké bodíky 

k navýšení svých ratingů a získali cenné zkušenosti nejen při hraní v partiích se silnějšími soupeři, 

ale i při rozborech se svými trenéry. Hodnocení je obohacené také stručným hodnocením jednotlivých 

hráčů.  

Hodnocení kategorií MČR České republiky mládeže 

V kategorii H10 reprezentovali kraj Vysočina Adam Novotný a Pavel Brož z ŠK Světlá nad 

Sázavou. Adam Novotný byl nasazený jako předposlední. Naším cílem bylo umístění kolem 

dvacátého místa. Z hlediska herního sehrát partie alespoň v délce tří hodin. Oba cíle Adam splnil. S 

jeho výsledkem i herním projevem jsme spokojeni. Hodnocení jeho sehraných partií je následující: 
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1. kolo – slušně sehraná partie po taktické stránce. V koncovce měl Adam ještě bojovat s pěšcem více. 

2. kolo – vyšla nám příprava, zahájení sehrál Adam solidně. Dobrý dojem z partie bohužel pokazila 

hrubá chyba, kdy nastavil dámu. 3. kolo – pěkně sehrané zahájení, kdy zahájení + přípravy nám 

vycházely velice dobře v celém turnaji. Dobře sehraná koncovka. Jedna z nejlepších partií v turnaji. 

4. kolo – dobrá příprava, kdy Adama zradila taktika. To byl nejčastější průběh partií a je zřejmé, 

kterým směrem se musí ubírat Adamovo dlouhodobá příprava. 5. kolo – asi jediné kolo, kde nevyšlo 

zahájení. Ve střední hře musel Adam bojovat, v závěru nezbylo sil na boj, obdobně jako v prvním 

kole. 6. kolo – slušně odehrané zahájení, ve střední hře a v koncovce rozhodla taktika. Škoda partie, 

zde jsme čekali remízu. 7. kolo – velmi dobře sehrané zahájení, bohužel rozhodla hrubá taktická 

chyba. 8. kolo – zrcadlová partie jako v sedmém kole, dobrá příprava, téměř vyhraná pozice, hrubá 

chyba, kdy jako v druhém kole, nastavil dámu. 9. kolo – na závěr turnaje dobře sehraná partie. 

Příprava sice nevyšla, ale zahájení Adam znal, získal útok, který dovedl do vítězné koncovky. 

Celkově byl obraz partií podobný, dobře zahrané zahájení a poté přišly taktické přehlédnutí. 

Sebehodnocení Adam Novotný 

Od 12. do 19. března 2022 jsem byl v Luhačovicích na Mistrovství ČR mládeže v šachu. Bydleli jsme 

na hotelu, na pokoji jsem byl s dalšími čtyřmi kluky, takže jsme se rozhodně nenudili. Koupelna byla 

skoro stejně velká jako náš pokoj. Na hotelu jsme si mezi sebou občas zahráli šachy a občas jsme 

měli přípravu na další zápas. Taky jsme chodili do ohromného plaveckého bazénu, kde jsme si to 

užívali. Snídaně na hotelu byly dobré, měli na výběr ze spousty druhů jídel. Partie se mi hrály dobře. 

Soupeři, proti kterým jsem hrál, byli na podobné úrovni jako já. Uhrál jsem dvě výhry a ve dvou 

partiích jsem, přestože jsem je měl vyhrané, remízoval, získal jsem tak celkem tři body, se kterými 

jsem spokojený.  

 

 

Pavel Brož 

Od Pavla Brože jsme očekávali výsledek kolem 4 bodů. Bohužel ukvapená hra ve vyhraných pozicích 

výsledek pokazila. Stejně jako Adam hrál Pavel dlouhé partie. Pavel se však šachu intenzivně 

nevěnuje, tak zřejmě očekávaný výsledek. 1. kolo – slušné zahájení, partii rozhodla jedno-tahová 

taktika. 2. kolo – dobré zahájení, vyšla příprava. Soupeř Pavla pozičně přehrál ve střední hře. 3. kolo 

– pěkně odehrané zahájení, povedla se i střední hra. Bohužel rozhodla ve vyhrané pozici hrubá chyba. 

4. kolo – dlouho byla partie vyrovnaná, kdy postupně soupeř Pavla přehrával. Nicméně toto byla 

povedená partie. 5. kolo – naopak v tomto kole si Pavel vybral slabý okamžik, nevyšla příprava a vše 

vyvrcholilo hrubým přehlédnutím. 6. kolo – zkusili jsme novinku v zahájení, která vyšla. Ve střední 

hře byla partie dlouho vyrovnaná. V koncovce získal Pavel téměř vyhranou pozici, bohužel zbrklá 
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hra ho stála cenný bod. 7. kolo – trefili jsme přípravu, bohužel kolem desátého tahu přehodil tahy a 

pustil soupeře do útoku. Když už byl útok odražen a soupeř zahrál hrubou chybu, Pavel neviděl 

taktický obrat a partii prohrál. 6. a 7. kolo bylo zlomové, zde měl Pavel bodovat. 8. kolo – pochvalu 

zaslouží za odvahu zkusit nové zahájení. Soupeře přehrál takticky a zaslouženě vyhrál. 9. kolo – 

nevyšla příprava. Bylo znát, že oba soupeři jsou již unaveni. Partii provázely oboustranné taktické 

chyby, bohužel poslední udělal Pavel a prohrál. Celkově nemůžeme prohlásit tento turnaj za 

vydařený. Šachově má na více, ale ukvapená hra plodila hrubé taktické chyby, které se na této úrovni 

již neodpouštějí. 

Sebehodnocení Pavel Brož 

Hrál jsem pomalu. Partie se mi moc nepovedly, jen dvě z devíti, i když jsem měl vyhraných pět. 

Luhačovice jsem si užil, hlavně plavání. Líbilo se mi kupování si teplých oplatek. Pěkná byla 

procházka "po pramenech", kdy Aloisku jsem trochu pil, ostatní mi nechutnaly.  

Kategorie D12: V této kategorii reprezentovala kraj Vysočina tři děvčata: Kamila Havelková z 

Gambitu Jihlava, Hana Bártová z TJ Jiskra Havlíčkův Brod a Sára Zezulová z ŠK Světlá nad 

Sázavou. Kamila Havelková na tento turnaj bude chtít jistě co nejrychleji zapomenout. Po šachové 

stránce nechyběla Kamče bojovnost ani touha po vítězství. Bohužel se v mnoha partiích dopouštěla 

zásadních kombinačních přehlédnutí a omylů, které soupeřky nemilosrdně trestaly. Celkový zisk 3 

bodů (z toho 1 kontumační) není dobrý. Na druhou stranu není potřeba věšet hlavu. Je potřeba se 

z chyb poučit a zapracovat více na taktice a diagramech! 

Hana Bártová a Sára Zezulová. Obě děvčata byla na podobném turnaji poprvé. Zaměřili jsme se 

zejména na přípravy a následné rozbory, kvalitně zapsané partie a dodržování základních herních 

dovedností. Všechny věci děvčata splnila a jsme s nimi spokojeni. 

Hana Bártová  

1. kolo – Hanka má slušnou praxi v hraní rapidových partií, a tak ji často pomáhala zkušenost. Nemá 

žádné teoretické znalosti. Na Mistrovství České republiky jsme spolupracovali, co se týká rozborů a 

příprav na soupeřky, poprvé.  V tomto kole dobře zahrála zahájení i střední hru, partii rozhodla hrubá 

taktika. 2. kolo – opět pěkně povedené zahájení, o výsledku rozhodla neznalost elementárních 

pěšcových koncovek. 3. kolo – zde nás soupeřka nachytala v zahájení, asi jedna z nejméně 

povedených partií na turnaji, rychlý konec. 4. kolo – zde nám vyšlo vše od prvního tahu, ve střední 

hře Hanka pěkně soupeřku přehrála a zaslouženě vyhrála. Povedená partie! 5. kolo – to samé lze 

napsat o pátém kole. Tyto dvě kola byly od Hanky moc dobře odehrané. Vyšla příprava a poté 

soupeřku postupně pozičně přehrála. 6. kolo – zde se nám příprava nepovedla a ve střední hře to 
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Hanka zakončila hrubou chybou. 7. kolo – slušně zahrané zahájení, ve střední hře vyrovnaná partie, 

v koncovce hrubka. 8. kolo – zde jsme podcenili přípravu ve Vídeňské, naštěstí soupeřka nedokázala 

potrestat špatnou přípravu a sama udělala taktické chyby, které Hanka uměla využít. 9. kolo – o tomto 

kole není nutné se dlouze rozepisovat. Od prvního tahu jsme byli vedle s přípravou a partie jako 

jediná v turnaji skončila velmi rychle. Celkově na první turnaj výsledek hodnotíme pozitivně. Hanka 

má rozhodně na víc, ale absence dlouhodobého tréninku ji v současné době limituje. 

Sebehodnocení Hana Bártová 

MČR byl můj první takto velký a důležitý turnaj, kterého jsem se zúčastnila. Byla to super zkušenost 

pro mě se šachově zlepšit a posunout dále. Turnaj byl pro mě  hodně náročný. Jelikož to byla moje 

první zkušenost na takové akci, tak jsem ze začátku od toho čekala něco trošku jiného, například že 

bude čas si dodělávat školu a tak. Snídaně byly formou švédských stolů, kde každý si vybral to, na 

co měl zrovna chuť. Snídaně byly super, za to obědy mi moc nechutnaly. Výsledek turnaje byl o moc 

lepší, než jsem čekala. Turnaj hodnotím jako hodně povedený. 

Sára Zezulová  

Sára hraje šachy pět měsíců, tak tento turnaj pro ni znamenal velkou výzvu a zkoušku odvahy. 

Domníváme se, že to zvládla velmi dobře a jsme se Sárou spokojení. Jako cíl jsme si stanovili dobře 

zapsané partie, hrát alespoň dvě hodiny, zaměřit se na přípravu a rozbory, které jsme pojali tréninkově. 

2 kolo – zahájení se Sáře povedlo, nicméně dvě hrubé chyby v 13 a 19 tahu rozhodly partii, což bylo 

očekávatelné ve všech partiích. 3. kolo – nové zahájení, navíc soupeřka odbočila a velmi brzy přišla 

hrubá taktická chyba. 4. kolo – zahájení se povedlo, ale soupeřka byla zkušenější v Evansově gambitu 

a po zásluze vyhrála. 5. kolo – zde soupeřka zahrála nové zahájení a ve střední hře Sáru přehrála. 6. 

kolo – povedla se nám příprava, ve střední hře vyrovnaná pozice a partie skončila dobrou remízou. 

7. kolo – pěkně sehrané zahájení, povedla se střední hra a na závěr taktické přehlédnutí. I přesto to 

byla povedená partie ze strany Sáry. 8. kolo – soupeřka zahrála jiné zahájení, než jsme si nachystali, 

ale ve střední hře obě soupeřky neviděly klasickou oběť Sxh7. Nakonec Sára zvítězila na hrubou 

chybu soupeřky v taktice. 9. kolo – povedená příprava, pěkná střední část partie, bohužel zakončena 

kombinační chybou. Celkově hodnotím vystoupení Sáry velmi pozitivně na první turnaj v životě. 

Sebehodnocení Sáry Zezulové  

Moje sebehodnocení na MČR. Moc se mi tam líbilo a myslím, že jsem se něčemu přiučila. Věděla 

jsem, že to bude těžké, ale mám ze sebe radost. Zas tak velká katastrofa jsem nebyla. Těším se na 

příští rok.  
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Kategorie D16: V této kategorii reprezentovala kraj Vysočina Taťána Nesporá z ŠK Světlá nad 

Sázavou. Táňa obhájila svojí startovní pozici, kdy skončila na 8. místě a uhrála 4,5 bodu. Hodnocení 

jejího výkonu na turnaji si můžete přečíst v následujícím krátkém shrnutí, které zpracovala samotná 

hráčka. 

Sebehodnocení Táni Nesporé  

Po prvních dvou dnech byl výkon nad očekávání. V druhém kole jsem porazila silnou soupeřku a 

zůstaly jsme tak pouze dvě hráčky s plným počtem bodů. Nýbrž v pondělí přišlo dvoukolo a s ním 

velmi dobré oponentky. Já se tak po dvou prohrách zase propadla. Nic však nebylo úplně ztraceno, 

jelikož nejdůležitější jsou vždy tři poslední kola. Avšak v 8. kole jsem uhrála remízu a v 9. bohužel 

prohrála, což mě posunulo zpátky na osmé místo se čtyřmi a půl body. I když se to možná neodrazilo 

na výsledcích, celkově svoji hru hodnotím pozitivně. Hrála jsem aktivní šachy, které mě baví, a ke 

kterým jsem vedena a turnaj jsem si tak užila. 

Hodnocení kategorie MČR amatérů 

Od této kategorie jsme popravdě před turnajem příliš neočekávali. Ve skutečnosti byl výsledek v této 

kategorii nad očekávání dobrý. Všichni hráči hráli s ratingově silnějšími soupeři, získali spoustu 

cenných skalpů a zkušeností. 

Nejlepšího výsledku dosáhl Šimon Lang z ŠK Světlá nad Sázavou. Šimon nezačal turnaj zrovna 

nejlépe, kdy hned první kolo prohrál s ratingově stejně silným soupeřem, který měl pouze národní 

Elo. Po 4. kole ještě nic nenasvědčovalo nějakému dobrému výsledku, ovšem druhou polovinou 

turnaj Šimon prolétl jak uragán a z 5 partií ztratil pouze půl bod.  Za zmínku stojí jeho neuvěřitelně 

oboustranně útočná partie ze 7. kola proti WFM Michaele Svobodové, kde se štěstí nakonec přiklonilo 

k Šimonovi. Tato partie ukázala Šimonovi, že se může se silnějšími hráči měřit, což předvedl ještě 

jedním cenným skalpem v posledním kole, díky kterému se vyšvihl na skvělé 16. místo se ziskem 6,5 

bodů. K tomuto dobrému výsledku pomohla i dobrá a poctivá příprava na soupeře, ze které především 

v závěru turnaje dokázal Šimon vytěžit důležité body. Šimon byl po zásluze odměněn za svůj přístup 

k šachu a domácí práci. Jako bonus získal téměř 100 bodů do ela, což mu zaručuje skok přes hranici 

1900 elo bodů a také vyhrál kategorii o nejlepšího hráče v rozmezí 1700-1900 elo, za což zinkasoval 

velmi hezkou cenu v podobě 2000 Kč. 

Sebehodnocení Šimona Langa 

V Luhačovicích jsem hrál MČR amatérů. Na turnaji se mi dařilo. Byl jsem nasazený jako 63. a skončil 

jsem celkově na 16. místě. Kategorii ELO 1701-1900 jsem dokonce vyhrál, a to mě velmi potěšilo. 

Prohrál jsem v prvním kole se soupeřem, který měl sice FIDE ELO 0, ale národní téměř 1800.  Moc 

mě potěšily výsledky v posledních 3 kolech. V 6. kole jsem porazil hráčku WFM s Elem nad 2050, 
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v předposledním jsem remizoval s hráčem necelých 2200 a v posledním vyhrál s hráčem více jak 

2100. Chtěl bych poděkovat Lukášovi Karáskovi a Pavlu Brožovi za přípravy a rozbory partií. 

Velmi nás potěšil také výkon Daniela Srby z ŠK Světlá nad Sázavou. Po těžkém začátku turnaje, 

kdy Dan vzhledem ke svému nasazení utrpěl v prvních dvou kolech 2 porážky s velmi těžkými 

soupeři, se Danovi nakonec podařilo uhrát velmi slušných 4,5 bodu. Na Danově hře se nám líbila 

jeho bojovnost a kombinační nápaditost. Díky těmto vlastnostem si připsal několik hezkých zářezů 

silnějších konkurentů. 

Sebehodnocení Daniela Srby 

Během turnaje jsem se naučil, že na úrovni jako jsem já a ještě o kapku výš, nezáleží na zahájení, ale 

na tom, kdo dělá kolik diagramů. Nejvíce mě osobně bavily procházky po Luhačovicích a nejlepší 

byl ten pocit, když jsme byli zpět u hotelu. Nebavilo mě to, že jsme bydleli v kopci, protože když se 

ti zrovna nepovedla partie, tak se ti ten kopec zdál nekonečný. Asi nejvíc se potřebuju zlepšit kvalitu 

práce na diagramech a zvýšit tréninkovou zátěž. Z turnaje jsem měl pocit, že nejvíce mi dělá problém 

koncentrování u partie. 

Další hezký výkon předvedl na turnaji Filip Zedníček z Gambitu Jihlava. Filip odstartoval turnaj 

famózním způsobem, kdy po 5 kolech měl na kontě 3,5 bodu a pohyboval se v popředí startovního 

pole. Za zmínku stojí jeho krásná partie z 3. kola, kdy krásně porazil hráče úrovně 2200. Od 6. kola 

k velké škodě pro Filipa přišla série 3. porážek, která byla zapříčiněná zbytečnými taktickými 

hrubkami a možná také velkou dávkou sebevědomí z první poloviny turnaje. Ale i tak může Filip být 

se svým 4,5 bodovým výkonem jistě spokojený. Aby výkon byl příště lepší, musí Filip zapracovat 

především na psychické stránce šachové hry. 

 

Sebehodnocení Filip Zedníček 

Tento turnaj se mi povedl, ale doufal jsem i v lepší výsledek. Gratuluji Šimonovi Langovi, kterému 

se zde velmi dařilo. Už teď se těším na příští Mistrovství Moravy a Slezska, kde se doufám zase 

všichni sejdeme. 

Příjemným překvapením naší výpravy byl výkon Filipa Vondry z Gambitu Jihlava. Od Filipa jsme 

toho na turnaji příliš neočekávali, ale velmi příjemně nás překvapil svým přístupem, délkou partií, 

šachovými nápady a předvedenou hrou. Ani jedna jeho partie neskončila remízou, za což ho rozhodně 

musíme pochválit. Z jeho hry bylo cítit, že za poslední rok udělal ve svojí hře určité strategické i 

taktické pokroky. Partie měly myšlenku, směr, taktický nápad. V turnaji nakonec uhrál na svoje 

poměry slušné 4 body. 

 

Sebehodnocení Filipa Vondry 

MČR amatérů 2022 se mi celkem povedlo, výsledek čtyř bodů je pro mě pěkný. Hrál jsem se silnými 
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soupeři, nabral jsem spoustu zkušeností. Nejlepší partie a zároveň nejhezčí byla ta poslední, kde jsem 

za bílého porazil pro mě velmi silného soupeře. 

Dalším členem, na kterého nesmíme zapomenout, byl Christian Kokeš z TJ Spartak Pelhřimov. 

Christian odstartoval hodně nepovedeně, kdy prvních 5 kol všechny prohrál. Na druhou stranu musím 

říci, že některé z těchto partie si prohrál svojí vlastní hloupostí a jedno-tahovými hrubkami. Od 6. 

kola se naštěstí šachově chytil a vyhrál tři partie v řadě. Ani u Christiana neskončila ani jedna partie 

remízou, za což si jistě zaslouží pochvalu. Celkový zisk 3 bodů hodnotím jako slušný výkon. Na lepší 

výkon je potřeba zapracovat především na taktice. 

Matěj Šedý z ŠK Světlá nad Sázavou podal na turnaji výkon na svojí úrovni. Turnaj pro Matěje 

probíhal jako klasická šachová houpačka, jak to na takových turnajích bývá.  Slabší hráče s přehledem 

porážel, se silnějšími prohrával. Nakonec se Matějovi podařilo získat 4 body. 

Sebehodnocení Matěj Šedý:  

V Luhačovicích jsem se zúčastnil mistrovství ČR amatérů. Již z toho je poněkud patrné, že jsem nebyl 

adeptem k obsazení předních příček, avšak právě díky úrovni tohoto turnaje jsem měl možnost zahrát 

si několik solidních partií proti výrazně silnějším hráčům. Naneštěstí se jim i přes mou neústupnost 

podařilo mě přehrát. Mé výsledky byly očekávatelné, snad až na poslední kolo, kdy jsem, snad kvůli 

únavě, převedl aktivní pozici proti slabšímu hráči do remízové koncovky. Skončil jsem tedy se ziskem 

čtyř bodů, přičemž jeden z nich sestával z remíz. Kromě samotného turnaje jsem se naučil dvě nové 

gambitové varianty, Volžský gambit a Křídelní gambit, přičemž druhý zmíněný jsem v turnaji i použil. 

Doprovodných turnajů v rapidu a bleskovém šachu jsem se nezúčastnil. 

ZHODNOCENÍ ANEŽKY KAVANOVÉ A VALENTÝNY KAVANOVÉ NA MČR MLÁDEŽE 

V LUHAČOVICÍCH VE DNECH 12.-19. BŘEZNA 2022 

 ANEŽKA KAVANOVÁ  

Anežka se na turnaj moc těšila a chtěla ukázat, že poslední dobou šachy dělá opravdu každý den. V 

první partii se ovšem mírně projevila nervozita, dobře rozehranou partii rychle „zahodila“, když 

vůbec nepokračovala ve své útočné hře a začala se pasivně bránit. Což logicky vedlo do prohrané 

pozice. Ve druhém kole sice v zahájení zbytečně dovolila výměnu svého krásného černopolného 

střelce, přesto svou soupeřku jasně přehrála a zapsala do tabulky svůj první bodík. Také ve třetím kole 

měla pěkné útočné šance, bohužel nepokračovala ideálně a dostala se do špatné pozice. Remíza je v 

této partii úspěchem. 

Velká škoda je čtvrtého kola. Anežka černými jasně přehrála Dominikovou, bohužel v časové tísni 

partii nedotáhla, načež soupeřka získala příliš velké remízové šance. Rovněž v pátém kole stála jasně 

na výhru. Bohužel v koncovce hrála chvíli pasivně, chvíli aktivně, nakonec dala remízu, protože už 

příli nevěděla, jak hrát dále na výhru. Až v šestém kole se konečně dočkala: sice tentokrát stála skoro 

celou partii hůře, pak ovšem soupeřku nachytala na taktický „špek“ a zvítězila! 

 V sedmém kole narazila černými na zkušenou a silnou Janču Sikorovou. Toto byla jediná Anežčina 

partie, která byla doslova na jednu branku a náměšťská hráčka zaslouženě prohrála. V osmém kole 

se utkala s oddílovou soupeřkou Markétkou Šťávovou, po boji skončila partie remízou. Velmi divoký 
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souboj proběhl také v posledním kole se zkušenou Mikešovou. Anežka mohla prohrát i vyhrát, 

nakonec asi zasloužená remíza. Konečný zisk 4,5 bodu je myslím velice pěkný, bylo to Anežčino 

první MČR. Nicméně měla i navíc, což je velmi pozitivní do budoucna. Anežka hraje velice pěkné, 

aktivní, útočné šachy, čímž zaskočila nejednu zkušenější soupeřku!  

 

Sebehodnocení Anežka Kavanová. 

V Luhačovicích se mi velice líbilo. Bydleli jsme tak půl kilometru od hracího sálu, takže každé ráno 

jsme měli hezkou procházku. Interiér byl moc hezký, líbilo se mi, jak to vypadalo trochu jako v 

divadle a že se na nás mohli rodiče z výšky dívat. Také mě zaujalo, jak organizátoři sehnali tolik 

přenosných šachovnic. S nimi byly občas problémy, ale když tam bylo více jak 75 přenosných 

šachovnic, tak je to pochopitelné. Také bylo hezké, že jsme mohli jít hned po partii na rozbor k 

mistrům a velmistrům.  Mně tento zážitek velice pomohl a posunul mě zase o kousek dále. Potkala 

jsem zde soupeřky na mé, vyšší a trochu nižší úrovni. A každá partie byla velký boj.  Na rozboru jsem 

se dozvěděla, že některé tahy, které běžně hraji nejsou vůbec dobré, a tak jsem je přestala hrát. Mám 

pocit, že díky tomu jsem teď o trochu lepší šachistka, než jsem byla před Luhačovicemi. Na 

mistrovství budu rozhodně vzpomínat v dobrém. 

 

VALENTÝNA KAVANOVÁ 

 Valentýna hraje podstatně jiné, „svoje“ šachy. Také ona na úvod turnaje pocítila nervozitu, zcela 

zbytečně si nechala dát jednotahové vidličky a ztratila figuru. Sice bojovala dalších 90 tahů, ale 

marně. Ve druhém kole stála jasně na výhru, bohužel zbytečně vzala ještě dalšího pěšce, čímž dala 

soupeřce velké protišance. Poté stále ještě díky chybné hře soupeřky stála na výhru, leč zcela 

ignorovala pud sebezáchovy a velmi zbytečně prohrála. Po volném dni ve třetím kole, kdy vyhrála 

kontumačně, se však rozjela k velmi pěknému výkonu. 

Ve čtvrtém kole svou soupeřku jasně přehrála, byť si pak realizaci převahy značně zkomplikovala. V 

pátém kole si špatně počínala s pěšcem „chameleonem“, načež se dostala do špatné koncovky, ve 

které jí soupeřka nedala příliš velkou šanci. Infarktovou partii sehrála Val v šestém kole. Soupeřku 

zcela přehrála, pak ovšem opět úplně ztratila pud sebezáchovy, brala materiál a mohla dostat mat! 

Naštěstí soupeřka také hrála velmi špatně, takže bod. Ale zasloužený napůl!  

V sedmém kole jasně přehrála Emičku Kubátovou, to už byl zasloužený bod. A ještě jeden přidala v 

kole osmém s ještě zkušenější Bouchalovou! Tři výhry v řadě znamenaly, že Valentýna v posledním 

kole bojovala o velice pěkné umístění. Bohužel v posledním kole se jí partie nepovedla, zcela 

ignorovala jednu ze zásad zahájení, konkrétně uschování krále do bezpečí, a zaslouženě prohrála. 

Valentýna odehrála poměrně dobrý turnaj, na rozdíl od Anežky více střídala lepší okamžiky s horšími. 

Některé partie se dost povedly, některé naopak vůbec. Do budoucna bude rozhodně třeba zapracovat 

na obraně, ke svému králi se v některých partiích chovala velmi nezodpovědně! Na druhou stranu 

Valentýna velmi dobře rozehrává „svá“ zahájení, zejména bílými figurami dámský gambit.  

 

Vypracoval: IM Bc. David Kaňovský  
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V Petrávči dne 1.4. 2022   Josef Kratochvíl, manažer ŠCTM v KV 

 

 

 

 

 

 

Zajištění hráčů KŠSV na MČR mládeže 2022

Skupina Trenér pro přípravy Příspěvek

Poř. Kategorie Hráč Oddíl LT a rozbory při MČR
na tr. Činnost

1 H10 Martin Policar TJ Náměšť nad Oslavou A GM Petr Velička 1200

2 H12 Adam Kutil TJ Náměšť nad Oslavou B GM Petr Velička 1000

3 H16 Jakub Zezula TJ Náměšť nad Oslavou A GM Petr Velička 1200

4 D12 Lucie Šťávová TJ Náměšť nad Oslavou A Petr Mičulka 1000

5 D12 Valentýna Kavanová TJ Náměšť nad Oslavou IM David Kaňovský 300

6 D14 Markéta Šťávová TJ Náměšť nad Oslavou A Petr Mičulka 1200

7 D14 Anežka Kavanová TJ Náměšť nad Oslavou B IM David Kaňovský 1000

8 MČR Amatérů Matěj Zezula TJ Náměšť nad Oslavou B GM Petr Velička 500

9 MČR Amatérů Martin Žaža TJ Náměšť nad Oslavou J Petr Mičulka 500

10 D14 Lucie Rybáčková Gambit Jihlava A David Brychta 1200

11 H12 Jakub Stejskal Gambit Jihlava B David Brychta 1000

12 MČR Amatérů Martin Rybáček Gambit Jihlava B David Brychta 500

13 H10 Brož Pavel ŠK Světlá nad Sázavou A Brož Pavel 1200

14 H10 Novotný Adam ŠK Světlá nad Sázavou B Brož Pavel 1000

15 D12 Zezulová Sára ŠK Světlá nad Sázavou Karásek Lukáš 300

16 D16 Nesporá Táňa ŠK Světlá nad Sázavou A Brož Pavel 1200

17 MČR Amatérů Lang Šimon ŠK Světlá nad Sázavou A Brož Pavel 600

19 MČR Amatérů Srba Daniel ŠK Světlá nad Sázavou B Brož Pavel 500

20 MČR Amatérů Šedý Matěj ŠK Světlá nad Sázavou Karásek Lukáš 0

21 D12 Bártová Hana TJ Jiskra Havlíčkův Brod Karásek Lukáš 300

21 D12 Havelková Kamila Gambit Jihlava C Karásek Lukáš 800

22 MČR Amatérů Zedníček Filip Gambit Jihlava B Brož Pavel 500

23 MČR Amatérů Vondra Filip Gambit Jihlava C Karásek Lukáš 400

24 MČR Amatérů Kokeš Christian TJ Spartak Pelhřimov Karásek Lukáš 0

17400

Rozpočet trenéři

Příspěvek motivační

na tr. Činnost odměna

Petr Velička 3900 3000

Petr Mičulka 2700

David Kaňovský 1300

David Brychta 2700 5000

Pavel Brož 5000

Lukáš Karásek 1800 celkem

17400 8000 25400
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Závěrečná zpráva k projektu Mistrovství světa a Mistrovství Evropy mládeže 

 

Ve dnech 5.-17.9.2022 konalo mistrovství světa mládeže v Mamaia v Rumunsku. Z KŠSV hrála v 

kategorii dívek do 14let Lucie Rybáčková (Gambit Jihlava). 

Lucie odehrála dobrý turnaj, pohybovala se na předních místech, bohužel prohry v 9. a 10. kole ji 

odsunuly na konečné 18.místo se ziskem 7bodů. 

Ve dnech 5.-15.11.2022 konalo mistrovství Evropy mládež v Antalyi v Turecku. Z KŠSV hrál v 

kategorii chlapců do 10 let Martin Policar (TJ Náměšť nad Oslavou). 

Martinovi se povedl začátek turnaje, ale pak přišly 3prohry v řadě. A bohužel nevyšly poslední dvě 

partie. Martin uhrál 3,5bodu a skončil na 70.místě. 

Děkuji Lucce a Martinovi za reprezentaci KŠSV a trenérům a doprovodům za jejich práci. Níže 

sebehodnocení, jak to viděli sami hráči. 

Hodnocení Lucky Rybačkové 

Ve dnech 5. – 17. 09. 2022 jsem se zúčastnila Mistrovství světa v šachu mládeže, jež se konalo v 

rumunském letovisku Mamaia u Černého moře. Vzhledem k tomu, že jsem v březnu 2022 vyhrála v 

Luhačovicích v kategorii D14 MČR, jsem si mohla vybrat mezi třemi vrcholnými šachovými akcemi. 

Zvolila jsem si právě mistrovství světa, protože jsem chtěla vědět, jak ve své kategorii obstojím ve 

velké konkurenci dívek z mnoha zemí naší planety. Zároveň to byla moje první zahraniční šachová 

zkušenost. 

Turnaj se konal v konferenčním centru ve velikém klimatizovaném sále, kde hrálo současně přes šest 

stovek dětí ze 73 zemí světa. Nejpočetnější zastoupení měli hráči a hráčky z Rumunska, jež tuto 

obrovskou akci pořádalo. 

Před turnajem jsem si dala za cíl skončit do svého místa nasazení, tedy do 22. pozice. To se mi 

nakonec podařilo, v celkovém pořadí jsem z 96 dívek obsadila 18. místo. Mrzí mě, že nebýt smolného 

závěru 10. kola, jsem mohla figurovat v první desítce turnaje. 

S přípravami mi kromě svazového trenéra L. Vlasáka velmi pomáhal můj vlastní trenér David 

Brychta, za což jsem mu vděčná. 

Závěrem bych chtěla poděkovat Krajskému šachovému svazu Vysočina za finanční podporu 

Hodnocení Martina Policara ME 2022 Antalya, aneb jak jsem hrál s budoucím Mistrem Evropy 

a nejen s ním 

V sobotu 5.11.2022 jsem spolu s výpravou, která se skládala z 15 hráčů, 3 trenérů a několika rodičů 

odletěl z pražského letiště do dalekého Turecka. Celou cestu jsem byl lehce nervózní, protože já a 

letadlo si moc nerozumíme. Nakonec musím uznat, že jak let z Prahy do Istanbulu, tak i potom do 

Antalye byl bezproblémový. 

Do hotelu naše výprava dorazila ve večerních hodinách, tak nás čekala večeře a rychlá prohlídka 

hotelu. 
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Ráno po snídani už pomalu začínám pociťovat nervozitu z losu, který mi nakonec přidělí, jak jsem 

později zjistil jednoho z nejslabších hráčů. Přípravu zvládáme celkem rychle, není se na co připravit, 

o hráči nic nevíme. 

Zahajovací ceremoniál je velkolepý a má úroveň velkého turnaje. Začíná partie, kterou s přehledem 

vyhrávám a těším se na další kolo. I tuhle partii se mi podařilo vyhrát, soupeřem je mi hráč, který má 

Elo více jak o 200 bodů vyšší. Soupeř sice tlačil, ale vyhlédnul jsem si jeho slabší chvilku a můj 

protiútok znamenal konec jeho nadějí. 

Získávám klamný pocit, že to bude snadné. Z toho mě vyvádí následující tři soupeři (Elo 1722,1870 

a 1938), kteří jsou nad moje síly. Většinou se držím, až do koncovky, ale tam mě soupeři díky své 

zkušenosti dostanou. 

Nevzdávám se a bojuji dál. Bohužel dokážu do konce turnaje uhrát pouze jednu výhru a remízu, 

končím proto na 70 místě. Nicméně, a to je úspěch, neodepisuji z mého dosavadního Elo hodnocení. 

Turnajový los mi přidělil prakticky šest hráčů nasazených v první dvacítce, (1,3,7,8,15 a 19 nasazené) 

proto si myslím, že jsem neodehrál až tak špatný turnaj. Získal jsem spoustu nových zkušeností. Také 

setkání s realitou, že opravdu mám co dohánět. Mimo jiné jsem poznal spoustu nových kamarádů. 

Líbilo se mi, jak jsme se vzájemně podporovali, když se nedařilo a fandili a přáli jeden druhému 

výhru. Tohle je to, co na šachách mám rád. 

 

 

V Brně dne 29.11.2022 Josef Kratochvíl, manažer ŠCTM V KV 

 

Závěrečná zpráva k projektu MEU mládeže do 14let 

 

Ve dnech od 22. 8. do 30. 8. 2022 se v Peci pod Sněžkou konalo Mistrovství Evropské unie mládeže. 

Chlapci a děvčata hráli v každé věkové kategorii společný turnaj a následně byli vyhodnoceni zvlášť 

chlapci a zvlášť dívky. Z KŠSV hráli 4 kluci a 2 děvčata. 

V kategorii U8 hrála Nandin Ulsbold, která zahrála výborný turnaj a získala bronzovou medaili. 

V kategorii U10 hráli Pavel Brož, Martin Policar a Adam Novotný nejlépe si vedl Martin Policar, 

který skončil na 5.místě. 

V kategorii U12 hráli Daniel Srba a Hana Bártová, která se umístila na 6.místě mezi dívkami. 

Děkuji všem hráčům za reprezentaci KŠSV a všem trenérům a doprovodům za jejich práci. 

Níže sebehodnocení, jak to viděli sami hráči. 

Sebehodnocení Martin Policar na MEU v Peci pod Sněžkou 22.8.-30.8.2022 

Ve dnech 22.8.-30.8.2022 jsem se zúčastnil Mistrovství Evropské Unie pořádané tentokrát v 

Aparthotelu Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou. 

Do místa konání jsem přejížděl rovnou z právě skončeného turnaje Jeseník Open, ve kterém jsem 

vyhrál svojí kategorii H10. To mi dávalo jistou naději, že budu rozehraný. Později jsem zjistil, že 

jsem si ukousl velké sousto. Dva turnaje po sobě jsou prostě náročné.  
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První kolo vítězím nad kamarádem Šimonem Galiou z Interchessu. Druhé kolo mě čeká partie se 

Slovenským soupeřem Šimonem Matějkou, bohužel prohrávám a začíná se projevovat únava. Moje 

dlouhé propočty, kdy mám pocit, že tam nic nevidím mají za následek, že se potýkám s časovou 

ztrátou, která mi pochopitelně na konci partie dává zabrat. Ujistil jsem se však, že dokážu hrát několik 

partií i na dvou minutách a zvítězit, to mě potěšilo. Třetí kolo remizuji s Lukášem Zrůstem ve skoro 

vyhrané pozici, a to mě sráží na kolena. Čtvrté kolo se vyloženě trápím s kamarádem a krajským 

kolegou Pavlem Brožem, nervozita, pocit, že musím vyhrát to vše mi svazuje ruce. Nakonec beru 

rozum do hrsti a Pavlíka porážím, ale bylo to drama.  

Další den mě čeká jeden z Němců, první nasazený Paul David Peglau, tam mě soupeř vyškolil....mám 

pocit, že neumím hrát šachy. Snad šachová Caissa se nade mnou slitovala a dává mi pocítit svou 

přízeň. Vyhrávám tři partie po sobě s tím, že lehounce rozdílem třídy porážím talentovanou Nikolu 

Kůsovou a zvlášť si cením výhry nad Němcem Yibo Zhangem, kterého v tomto turnaji porážím pouze 

já.  

Do posledního kola jdu s tím, že výhra podle různých propočtů mi 

zajistí třetí místo, remíza čtvrté a prohra páté místo. Tak jsem tedy 

prohrál, soupeř Lotyš Daniel Beniosev byl nad moje síly. 

Končím v turnaji, který byl v mnoha směrech zvláštní, hrálo se v 

podzemních garážích, kde se nedalo dýchat na pátém místě. 

Vzhledem k podmínkám mohu za sebe říct, že páté místo považuji 

za úspěch. 

Přikládám partii s Nikolou Kůsovou, která byla pro super.  Bílý – 

Policar  

 Černý – Kusová  Šachovnice – 4  

 Výsledek - 1-0 

 Policar – Kusová 

1.D4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 c5 Tarraschova obrana 4.cxd5 exd5 

5.Jf3 Jc6 6.g3 Jf6 7.Sg2 Sg4 8.0-0 (Můj plán byl po Dd7 jít 

9.Ve1 a po Sh3 uhnout střelcem na 10.h1) ale stalo se Sxf3 9.exf3 Jxd4 10.f4 Se7 11.Se3 Jc6 

12.Jxd5 Dd7?? Hrubá chyba bourá si rošádu. 13.Jxf6 Sxf6 14.Dxd7 Kxd7 15.Sxc5 b6 16.Vfd1 

Černý ztrácí figuru (a po jediném tahu Kc7 přijde 17.Sd6 musí Kb7 přijde 18.Vac1 a toho jezdce na 

c6 v budoucnu dobiju) v partii se stala hrubá chyba a zároveň jednotažka, Ke6 a přišlo 17. Sh3 #    

1-0 

 

Hanka Bártová na MEU mládeže v šachu – Pec pod Sněžkou – Kategorie U12 

V kategorii hráli společně chlapci a děvčata, celkem 28, z toho 12 chlapců a 16 dívek. Podle ELO 

FIDE jsem byla ve startovní listině nasazena na 21. místě dle ELO FIDE. Všichni moji soupeři, až 

na posledního, měli o minimálně 200 bodů vyšší FIDE ELO a jistě i zkušeností, o to si cením 6.místa 

mezi děvčaty na tomto MEU, získání potřebných praktických v i teoretických znalostí, zkušeností 

pro další turnaje, kterých dle možností se chci účastnit. V neděli večer jsme přijeli na hotel, do Pece 

pod Sněžkou. Cesta trvala asi 3 hodiny. 

 K večeři byl řízek s bramborem. Jídla bylo málo, takže když jsme přišli zpět na pokoj, museli jsme 

se dojíst zásobami. V noci nás asi ve 2 hodiny ráno vzbudili sirény. Všichni jsme se sešli na chodbě 

a snažili jsme se zjistit, proč byl ten poplach. Na nic jsme nepřišli, a tak jsme šli v klidu spát, trochu 

vzrušení na úvod. Druhý den jsme hráli 1. partii. V prvním kole jsem dostala za soupeřku Viktorii 

Buchtovou z Beskydské šachové školy. V zahájení jsem získala pěšce více, ale převahu jsem 

neudržela a dostala jsem se do horší pozice a pak jsem toho pěšce ještě ztratila. Druhé kolo jsem hrála 

s Richter Johannou z Německa. Partie byla zvláštní, ani jedna jsme neviděla vyhrávající tahy. Na 

konci soupeřka přehlídla možnost prosazení mého pěšce do dámy a když už tomuto postupu nešlo 
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zabránit se vzdala. Tuto partii jsme hrály 4 a čtvrt hodiny. Další den úplně stejná partie, kdo dříve 

využije soupeřovi chyby vyhraje. Soupeř přehlédl chycení dámy a nevyhnutelné ztráty. Ve čtvrtém 

kole soupeřka Valeriíe Bartečková. Měla jsem bílé figury, a tak jsem čekala, že budeme hrát e4 e5, 

ale to se nestalo, protože mi již ve 2. Tahu soupeřka zahrála c6 tedy Caro-Kann. Protože teorii zatím 

moc dobře neznám, musela jsem improvizovat. Soupeřka udělala chybu již v zahájení, zahrála velkou 

rošádu a já zahájila útok, vytáhla všechny moje pěšce na dámském křídle. V 5. kole jsem remizovala 

s Andrejem Součkem. V 6. kole jsem ztratila pěšce hned v zahájení a potom už jsem ho nedokázala 

dobrat zpátky. Obdobně dopadlo i 7. kolo, kdy jsem pokazila zase zahájení. V 8. kole jsem hrála proti 

prvnímu nasazenému a přehlédla jsem kvalitu, což mě stálo bod. V posledním 9. kole jsem vyhrála a 

celkovým počtem 4,5 bodu jsem skončila v dívkách na 6.místě. Podle vyhodnocení výsledků, byl 

můj výkon vyhodnocen 1467 body a zvýšení FIDE rtg + 86 bodů.    

Šachová hra mě baví a těším se na další šachové turnaje. Hana Bártová 

Sebehodnocení Daniel Srba U12 

 

Hrálo se celkově 9 partií a skončil jsem nakonec s polovinou bodů, získal jsem tedy 4,5 bodu, což 

bylo dobré. Náš denní program byl nastaven tak, abychom se nikdy nenudili, a to díky Péťovi 

Brožovi. Hráli jsme buď partii anebo jsme hráli nějaké společenské hry, které byly velmi zajímavé. 

Nejvíce mě na celém mistrovství bavilo spaní a hraní vybíjené venku. Šachy mi podle mě také šly, 

sice jsem neskončil 14. jako jsem byl nasazen, ale 18., ale to nevadí, protože jsem si to užil, a to je 

hlavní. Nejvíce se mi líbila partie proti Irovi Andreyanovi, při které jsem sice prohrál, ale naučil jsem 

se mnohem víc věcí, než když jsem první kolo vyhrál nad nulou v sedmnácti tazích. 

Těším se na další takový turnaj a doufám, že to bude co nejdříve. 
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Sebehodnocení Pavel Brož U10 

Hrál jsem kat. H10. Nasazený jsem byl 15. a skončil jsem 11. Mým cílem bylo uhrát polovinu, což 

se mi o jednu remízu nepovedlo. 1. kolo jsem měl silného soupeře. V zahájení jsem ztratil pešce, 

kterého soupeř udržel. Ve 2. kole jsem ve vyhrané pozici přehlédl taktiku a tak jsem nabídl remis. 

3 kolo, neznal jsem přesně variantu a dostal jsem se do prohrané pozice. Naštěstí soupeřka 

přehlédla matový útok. 4. kolo se mi povedlo s kamarádem M. Policarem. Bohužel jednotahové 

nastavení pokazilo celou partii. Ale i tak se mi tahle partie líbila. V 5. kole jsem sebral otráveného 

pěšce, nestihl dokončit vývin a soupeř mě za to potrestal. 6 kolo a těžký soupeř, který mě přehrál 

a v závěru jsem opět přehlédl kombinaci. V 7. kole vypadala partie dlouho vyrovnaně, v koncovce 

jsem dokázal projít pěšcem do dámy a vyhrát. 8. kolo – nejdelší partie. Ve střední hře jsem získal 

pěšce, kterého jsem v koncovce prosadil a vyhrál. 9. kolo jsem získal asi vyhranou jezdcovku, ale 

neuměl jsem ji vyhrát. Přesto jsem ji zkoušel hrát, za což mě trenér pochválil. K úplné spokojenosti 

mi chyběl 0,5-1 bod. Hrací místnost byla pěkná a rád jsem chodil na rozbory k p. Němcovi 

a p.Veličkovi  

 

Nešachově se mi tam líbílo, měli jsme u ubytování zahradu, kde jsme hráli fotbal. 

 

Sebehodnocení Adam Novotný U10 

V prvním kole jsem měl silného soupeře, který mě ve střední hře přehrál. Přesto se mi tato partie 

líbila. Ve druhém kole jsem využil přípravu, získal jsem dobrou střední hru a vyhrál pomocí taktiky. 

Třetí kolo bylo dlouho vyrovnané, v závěru jsem přehlédl hrubou taktiku a rychle prohrál. Ve čtvrtém 

kole se mi povedla příprava a ve střední hře jsem sebral soupeřce figuru. Tato partie se mi líbila. V 5. 

kole. ve střední hře a v rovné pozici jsem přehlédl taktiku a ztratil dva pěšce. 6 kolo se mi asi povedlo 

nejvíce. Dobrá příprava, soupeře jsem přetlačil. Ve vyhrané pozici jsem neviděl jasnou výhru a partii 

jsem dal za remis. Tato partie mě dost mrzela. V 7. kole mě soupeř překvapil v zahájení, později jsem 

ztratil figuru. Naštěstí soupeř přehlédl mat. V 8. kole jsem nevěděl, jak se správně bránit útoku 

soupeřky a docela rychle prohrál. V posledním kole jsem v dračí sicilce v opačných rošádách útočil, 

ale přehmátl jsem se a nastavil dámu.  

Celkově jsem chtěl mít 50 procent. Zbytečné taktické chyby mě stály lepší místo. 
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Sebehodnocení Nandin Usbold U8 

Ve dnech 22.-30.8. jsem se zúčastnila MEU v Peci pod Sněžkou. Na turnaj jsem se těšila, protože to 

byl můj první turnaj v životě. Líbilo se mi ubytování, protože jsme měli velkou zahradu, kde jsme si 

hráli s míčem. Jídlo mi chutnalo a s výpravou jsme chodili na procházky a zmrzlinu. 

Šachově se mi dařilo, získala jsem 3. místo. Nejvíc mě potěšila partie v 1. kole. Trenér mě velmi 

pochválil za můj výkon v 8. kole. 

 Celkově jsem s celým turnaj spokojená a již se těším na další turnaj. 

 

 

 

V Brně dne 27. 9. 2022 Josef Kratochvíl manažer ŠCTM V KV 
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Zpráva z Mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu 

 
 

O víkendu 10. -11. 9. 2022 se v Harrachově konalo MČR mládeže v rapid šachu. KŠSV 

měl zde zastoupení sedmi hráčů: 

D10 – Ulsbold Nandin – ŠK AZ Havlíčkův Brod 

H10 – Novotný Adam, ŠK Světlá nad Sázavou 

          Martin Policar – TJ Náměšť nad Oslovou, jako jediný s přímým postupem 

D12 – Bártová Hana, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

H12 – Srba Daniel, ŠK Světlá nad Sázavou 

D14 – Šťávová Markéta, TJ Náměšť nad Oslavou 

H14 – Zezula Matěj, TJ Náměšť nad Oslavou 

Hrálo se 9 kol, tempem 2 x 20 minut na partii + 5 s/tah bez zápisu. 

 

Nejlepšího výsledku dosáhl Martin Policar, který uhrál 7,5 bodu a skončil na 2. místě a náleží mu 

titul vicemistr ČR v rapid šachu do 10 let. Od vítězství ho dělilo půl bodu. S vítězem této kategorie 

Janem Bárou odehrál remízovou partii. Zároveň ho pravděpodobně čeká ME v prosinci t.r. v Polsku. 

První titul vicemistra získal Martin letos na Mistrovství ČR mládeže v klasickém šachu v 

Luhačovicích pro kategorii do 10 let. 

Ve stejné kategorii hrál i Adam Novotný, který skončil na 25.místě se 4,5 body. 

Mezi dívkami se v kategorii do 10 let umístila Nandin Uslbold na 19.místě se 4 body. 

Mezi dvanáctiletými hráči v H12 se ziskem 3,5 bodu skončil na 33.místě Daniel Srba a v D12 se 

Hana Bártová s 5 body umístila v první desítce a bylo to krásné 9. místo. 

V H14 vybojoval 4 body Matěj Zezula a obsadil 26.místo. O bod více v D14 získala Markéta Šťávová 

a bylo to konečné 11. místo.  

foto: Olga Policarová: 

 
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci. Martinovi gratulujeme k získání druhého místa a titulu 

vicemistra, zároveň mu přejeme hodně štěstí a skvělou hráčskou formu na ME. 

V říjnu nás čeká Mistrovství Moravy a Slezska. Všem účastníkům, kteří se na toto mistrovství 

chystají, přejeme hezké partie a těšíme se na vaše výsledky. 

Drahomíra Kaňková  

Komise mládeže Krajského šachového svazu Vysočina 
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Zpráva z Polofinále MČR juniorů/dorostenců a polofinále MČR juniorek/dorostenek 2022 

 
Polofinále MČR H18/H20 a D18/D20 proběhlo ve dnech 12.-19.11.2022 ve Špindlerově Mlýně v 

hotelu Esprit. Hrálo se dle propozic – švýcarským systémem na 9 kol, tempem 90 min/40 tahů + 15 

minut do konce + 30 s na tah od počátku. Soutěžící se utkali ve dvou turnajích H18/H20 a D18/D20. 

Na tomto polofinále měl KŠSV početné zastoupení - 5 dívek a 7 chlapců. Měli jsme dva přímé 

postupy, 3 postupy z KP (jeden postupující přihlášený hráč nedorazil a jeden přestoupil do jiného 

kraje), 2 nominace KM KŠSV, 4 DK KM ŠSČR a 3 nominace KM ŠSČR. 

Turnaje H18/H20 se zúčastnilo 88 hráčů (7 hráčů z KŠSV). Nejvíce se dařilo Šimonu Langovi (ŠK 

Světlá nad Sázavou), který se ziskem 5 bodů obsadil 32.místo. Druhým úspěšným hráčem byl s 

bodovým ziskem 4,5 bodu Matěj Pavliš (Gambit Jihlava) a bylo to 53.místo. O dvě příčky za ním 

skončil se 4 body Jakub Zezula (TJ Náměšť nad Oslavou).  

V turnaji D18/D20 se utkalo 23 hráček (5 hráček KŠSV). V první polovině konečného pořadí se 

umístily dvě naše hráčky. Tatána Nesporá (ŠK Světlá nad Sázavou) se ziskem 5 bodů obsadila 10. 

místo a Lucka Rybáčková (Gambit Jihlava) se 4,5 bodu 12. místo. O půl bodu méně získala Helena 

Šťávová a bylo to 18.místo. 
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Drahomíra Kaňková  

Komise mládeže Krajského šachového svazu Vysočina 

 

Závěrečná zpráva k projektu Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 

 
Mistrovství Moravy a Slezska se již po několikáté hrálo ve známém šachovém letovisku Kouty nad 

Desnou v termínu od 25. 10. 2022 – 30. 10. 2022. Turnaj byl společný pro chlapce a děvčata, jejichž 

vyhodnocení poté proběhlo zvlášť. 

Celkem se zúčastnilo 47 dětí z KŠSV z to 34 z listiny talentů KŠSV. 

Nejlépe si vedl Daniel Srba (ŠK Světlá nad Sázavou) v kategorii H12, který se umístil na 2. místě a 

postoupil na MČR. Další dva postupy zaznamenali Pavel Brož (ŠK Světlá nad Sázavou)v kategorii 

H10 a Šimon Lang (ŠK Světlá nad Sázavou)  v kategorii H16. 

Těsně za postupujícími místy skončili Jakub Zezula (TJ Náměšt nad Oslavou) v kategorii H16 a 

Zvolánek Vojtěch (ŠK Světlá nad Sázavou) v kategorii H10. 

Lucii Rybačkové (Gambit Jihlava) se podařilo zvítězit v kategorii D16. 

Děkuji všem hráčům za reprezentaci KŠSV a všem trenérům a doprovodům za jejich práci. 

Nyní přejdeme k samostatnému hodnocení jednotlivých hráčů tak, jak viděli turnaj ze svého úhlu 

pohledu. 
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Kategorie H16 

Lang Šimon 6.místo/6,5b 

Se svým výsledkem jsem docela spokojený. Byl jsem nasazený 6. a skončil jsem 6. Velice mě 

překvapilo, když jsem před 8. kolem byl 5. s nejlepším pomocným hodnocením. V 9. kolem jsem 

vyhrál, a i přes to jsem se posunul na 6. místo kvůli pomocnému hodnocení. Navíc jsem si myslel, že 

na postup mi stačí remíza, avšak opak je pravdou. Ve 2. kolem jsem sice ze střední hry vyšel s pěšcem 

víc do dámské koncovky, ale poté jsem jedno-tahově pěšce ztratil a byla to tupá remíza. Ve 4. partii 

jsem totálně zkazil zahájení, naštěstí jsem pak ale přešel do dámské koncovky s různobarevnými 

střelci, nejspíše jsem stál lépe, ale měl jsem málo času. Proto jsem pozici převedl do různobarevné 

střelcové koncovky a skončila partie remízou. V 5. partii jsem měl bílé a hrála se výměnná španělská 

hra. Po pár tazích to přešlo do koncovky, kde černý měl dvojpěšce na „C“ sloupci a bílý na „E“ 

sloupci. Černý poté obětoval pěšce za to, že bílý bude mít dalšího dvojpěšce na „H“ sloupci a černý 

bude mít na ně velký tlak a jednoho z těch pěšců sebere. Avšak bílý oba pěšce ubránil. Sice mi vznikla 

slabina, kterou ale černý málo zabezpečil a tak se mohla posunout kupředu. Poté pozice přešla do 

věžové koncovky, kde černý měl sice pěšce na b2 a věžku na b1, ale bílý měl věžku za pěšcem a 

zároveň odřezával černého krále a navíc měl bílý 3 pěšce víc, takže jsem vyhrál. V 7. kole byla velice 

zajímavá střední hra, protože bílý v zahájení vynechal tah a stál pak trochu hůře. Poté pozice přešla 

do věžové koncovky, kde měl bílý pěšce víc, a i když bílý udělal pár chybek, kde se černý mohl 

uchytit, tak černý nevyužil šanci a bílý výhodu pěšce uplatnil. Poslední 9. partie přešla velice rychle 

do věžovky, kde měl bílý aktivnější věž. Černý poté věže vyměnil a vznikla pěšcová koncovka, kde 

bílý měl aktivnějšího krále.  Pozice po pár tazích přešla v pěšcové závody, kde nakonec sice černý 

stavěl dámu první, ale bez šachu. Já jako bílý vzápětí také bez šachu, ale měl jsem „A“ pěšce více, 

a nakonec dovedl partii do vítězného zakončení. 

Jakub Zezula 10.místo/6 b 

Jako každoročně jsem se zúčastnil MMaS. Tento rok jsem sem přijel opět s ambicemi bojovat o 

postup na MČR v kategorii U16 jako minulý rok. V prvním kole se mi partie moc nepovedla, získal 

jsem kvalitu, ale po zhodnocení pozice jsem si uvědomil, že nestojím dobře a po pár tazích jsem 

nehodlal riskovat a nabídl remízu. V druhém a třetím kole jsem relativně snadno vyhrál. Ve čtvrtém 

kole jsem hrál s nejsilnějším hráčem v turnaji, a to s Matyášem Pasekou. V partii jsem zahrál 

nepřesnost a moje pozice byla neubránitelná, partii jsem brzy prohrál. V pátém kole jsem ve 20 tahu 

mohl jednoduše chytit dámu, ale já i soupeřka jsme to přehlédli, chytil jsem ji až o dalších 10 tahů 

později. 
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V šestém kole jsem prohrál, jelikož jsem přehlédl hrozbu soupeře. 

Sedmá partie se mi líbila, byla dynamická i když jsem se většinu partie bál abych neztratil svoji dámu, 

jelikož stála v rohu mezi figurami soupeřky. 

Osmé kolo, aneb velké zklamaní. V zahájení jsem zahrál rychle a nevšiml jsem si, že ztrácím pěšce, 

partie se mi alespoň nakonec povedla zremizovat.  

Poslední kolo jsem nevěděl, jestli vůbec mám šanci na to hrát ještě o postup, ale nic kromě víry ve 

štěstí už mi nezbývalo. V partii jsem si sebral pěšce, ale soupeř měl obrovskou kompenzaci nakonec 

jsem byl donucen odevzdat kvalitu jinak bych dostal mat. Soupeř zřejmě k jeho rychlosti hry 

nerespektoval sílu mých figur. Partii jsem nakonec vyhrál díky perfektní souhře dámy a jezdce. 

Nakonec jsem skončil 10. dělil jsem 8-10 místo, ale měl jsem nejhorší pomocné hodnocení. 

V turnaji jsem získal 6,5 bodu což považuji za ne úplně špatný výsledek. 

Tento rok jsme nebydleli na hotelu Dlouhé stráně, ale na apartmánech Vojtěška. Ubytování bylo 

skvělé. Mezi koly nebylo moc času na nic jiného, než šachy tudíž nic moc jiného jsem nedělal. 

Matěj Pavliš 16.místo/5,5b 

Zkráceně, výkon z mého pohledu byl příšerný. V prvních čtyřech kolech jsem se nemohl rozehrát a 

defacto jsem zbytečně ztratil proti soupeřům kteří nic nepředvedli. Postupem času se výkon o dost 

zvedl ale i tak jsem nadále nebyl spokojen. Konečný výsledek je vcelku zasloužený z důvodu 

špatného hraní.  

Tomáš Dejmek 28.místo/5 b 

Na Mistrovství Moravy a Slezska jsem na můj vkus hrál na svoji úrovni. Sice tam byli nějaké chyby, 

ale nic, co by trénink nespravil. Plno partií jsem mohl hrát lépe, ale to je spíš věcí toho jak mi sedlo 

zahájení a jak mi při partii bylo. Třeba ranní partie se mi hráli hůře, jelikož jsem byl ospalejší. Rád 

bych poděkoval Pavlovi Brožovi za jeho přípravy a rozbory partií. 

Koumar Tomáš 36.místo/4,5b 

Ubytování se mi velmi líbilo. Atmosféra zde byla velmi příjemná. Snídaně spolu s obědem a večeří 

předčily má očekávání. Šachově se mi až tak nedařilo, ale myslím si, že mi to dalo mnoho zkušeností 

do dalších zápasů a turnajů. 

Kocman Patrik 37.místo/4,5b 

Ve dnech 25. 10. 2022 - 30. 10. 2022 jsem se zúčastnil Mistrovství Moravy a Slezska v šachu. Myslel 

jsem si, že budu mít na konci víc bodů, podle mého názoru se mi turnaj moc nepovedl. Dále pak jsem 

hrál bleskový turnaj, ve kterém se mi dařilo.  

Kategorie D16 

Rybáčková Lucie 1.místo/5,5b 

Ve dnech 25. – 30. 10. 2022 jsem se zúčastnila Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let v 

šachu, jež se tradičně konalo v Koutech nad Desnou v Jeseníkách. Vzhledem k svému věku patřím 

do kategorie U14, ale já jsem se po poradě s trenérem přihlásila do kategorie starší, U16, abych se 

mohla utkat se zkušenějšími soupeři. Na MMaS totiž hrají dívky a chlapci dohromady. Turnaj se 

konal ve třech sálech hotelu Dlouhé Stráně. Hrál se na devět kol, s hracím tempem 2 x 90 minut + 30 

sekund na tah. Vyjma posledních dvou dnů se hrála dvě kola denně, což bylo dost náročné. 

Před turnajem jsem si dala za cíl obhájit loňské vítězství ve své kategorii, neboť chlapci i dívky jsou 

vyhlašováni zvlášť. To se mi nakonec podařilo, celkově jsem pak v kategorii U16 skončila dvanáctá, 

nasazená jsem byla jako čtrnáctá v pořadí. 
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Nejvíce si považuji vítězství ve 3. kole nad Stanislavem Tillmannem (TJ Ostrava), naopak nejvíce 

mě mrzí porážka v 8. kole od Martina Vašínka (BŠŠ Frýdek Místek). 

S přípravami na jednotlivé zápasy mi přímo v místě turnaje velmi pomáhal trenér David Brychta, za 

což jsem mu vděčná. 

Závěrem bych chtěla poděkovat Krajskému šachovému svazu Vysočina za finanční podporu. 

Kavanová Anežka 5.místo/4,5b 

Na MMaS se mi moc líbilo. Ubytování i prostředí bylo moc krásné. Letos jsme nebydleli ve velkém 

hotelu, a bylo to mnohem lepší. Doufala jsem, že uhraju víc bodů, ale soupeři mi letos připadali lépe 

připraveni než v loňském roce. To bylo určitě i tím, že jsem hrála poprvé v kategorii D16. Myslím, 

že kdyby se nehrála dvojkola, měla bych lepší výsledek. Odpoledne jsem totiž byla hodně unavená a 

mrzelo mě, že jsem se nemohla jít ani projít do lesa, protože jsem většinou končila až za tmy. Moc 

se mi líbily přípravy, a je škoda, že jsem je nemohla mít i mezi koly, protože na ně nebyl čas. Vím, 

že musím ještě víc trénovat koncovky, abych zbytečně nepřišla o půlbod ve vyhrané pozici. Na příští 

MMaS se moc těším. 

Šťávová Markéta 7.místo/4 b 

Nevím přesně, co mám napsat ohledně svého sebehodnocení, ale o něco se pokusím. Turnaj se mi 

bohužel nepodařil podle mých představ. Doufala jsem v umístění alespoň v polovině, bohužel ne. Zdá 

se mi, že jsem nedělala žádné hrubky, většina mých prohraných partií záležela na přehlédnutí pěšce 

a následné horší koncovce. Zahájení jsem snad všechna zvládala, nikdo na mě nehrál mně nic 

neznámého. V jedné z partií jsem si také ověřila, že není dobré brát každého pěšce, kterého mi soupeř 

nabídne. Měla bych více makat, a hlavně na zlepšení v útočení, jelikož by se hodilo vyhrávat častěji 

než jen kvůli soupeřovým chybám. 

Kategorie H14 

Srba Daniel 2. místo/6,5b 

Za mě to bylo nejlepší mistrovství za celý můj život. Skončil jsem druhý, což je skvělé, na to, že jsem 

byl nasazený 24. Také si myslím, že by se mi mohlo podařit i MČR, na které pojedu někdy na jaře. 

Týden probíhal nějak tak, že jsem vstal, šel jsem si zaběhat a potom na snídani. Snídaně byly dobré, 

takže jsem se skoro každý den najedl. Potom jsem šel na přípravu, kterou mi dělal Pavel Brož a po 

přípravě jsem šel na pokoj, odpočinout si. Potom jsem šel na partii.  Co mě osobně překvapilo, že už 

v druhém kole jsem porazil Matěje Babulu. Za celý turnaj jsem prohrál jen jednou. Prohrál jsem s 

vítězem turnaje Antonínem Zemkem. To mi vůbec nevadilo, protože už to bylo v momentu, kdy jsem 

měl jasný postup. Celý týden jsem si užil, sice jsem byl docela unavený po posledním kole, ale to 

nevadilo. Měl jsem skvělou společnost a celkově to byl nejlepší týden za celý rok. 

Zezula Matěj 12.místo/6 b 

Do turnaje jsem vstupoval s ambicemi na postup MČR, ale v prvním kole jsem v zahájení udělal 

chybu. Celý turnaj jsem se tak dotahoval ale na postup s 6 body to nestačilo. Bohužel jsem v 8. kole 

remizoval a moje šance se oddálily. Do každé partie jsem šel s tím, že se pokusím vyhrát i za cenu jít 

do rizika. Bohužel jsem v některých pozicích nenašel nejlepší tah, který by mně v pozici pomohl. 

Policar Martin 13.místo/6 b 

Protože jsem měl jistý postup v kategorii H12 na MČR hrál jsem H14. 

Turnaj jsem měl jako přípravu na ME a můj úkol byl mimo jiné naučit se lépe pracovat s časem, 

hodně se dostávám do časové tísně. Viz první kolo, kdy jsem za 8 tahů měl spotřebováno 45 min času. 

Z devíti partií jsem prohrál první. Další už jsem vyhrál anebo remízoval. Zajímavou bych nazval 6 
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partii s Tadeášem Střížem která skončila remízou. Následně na rozboru jsem zjistil, že pozice byla 

vyrovnaná, ale přitom pokud bych pokračoval nejspíš bych vyhrál, protože ta remíza byla počítačová 

a těžká na najití. Po posledním kole, jsem se umístil na 13 místě se ziskem 6 bodů. Vítěz měl 7 bodů. 

Na turnaji mi vadila dvojkola a líbilo se mi ubytování, které náš oddíl měl kousek od hotelu v 

apartmánu. Ověřil jsem si, že umím hrát i na starší soupeře. 

Kotisa Jan 17.místo/5,5b 

Turnaj probíhal od 25.10 do 30.10. 2022 v hotelu Dlouhé stráně. Náš klub měl ubytování mimo tento 

hotel. Součástí výpravy byl i můj trenér GM Petr Velička, který mě připravoval a rozebíral jednotlivé 

partie. Příprava byla velmi užitečná a ve většině partií důležitá. Bohužel jsem neměl dobrý výsledek. 

Podle mě na to měli vliv dvojkola. Před odpoledním kolem jsem už byl většinou unavený po dlouhých 

ranních partiích. Neměl jsem čas si odpočinout. Příště bych preferoval klidně delší celý turnaj, tj. 

každý den jedna partie, jako na MČR a dalších velkých turnajích, i za cenu zmeškání 2 školních dnů 

a 1 víkendu. První 2 kola jsem měl soupeře s nižším výkonem, takže jsem docela s přehledem vyhrál. 

Ve 3. kole jsem remizoval s hráčkou s vyšším výkonem, i když jsem měl vyhranou pozici (což jsem 

zjistil až na rozboru s trenérem). 4. kolo a 1. nasazený Vašek Šetina. Moje hra byla díky velkému 

respektu velmi pasivní, i proto jsem prohrál. V 5. kole jsem po špatné kombinaci remizoval s Luckou 

Šťávovou, která má výrazně nižší ELO. V 6. kole jsem po 4 hodinách vyhrál nad Bětou Kubátovou. 

7. kolo-Tadeáš Stříž. Zase jsem prohrál díky velmi pasivní hře. V 8. kole jsem remizoval s Vojtou 

Klinkovským. Po 4 hodinách hraní už jsem byl dost unavený. 9. kolo-Hana Bártová. Zahájení i střední 

hra byla vyrovnaná, ale v koncovce jsem ztratil pěšce a vypadal na prohru. Naštěstí díky znalostem a 

dobrým tréninkům koncovek jsem to ještě otočil a vyhrál. se ziskem 5,5 bodu bych byl před turnajem 

velice spokojen, ale po výkonech s Vaškem Šetinou a ve většině odpoledních kol spokojený nejsem.  

Kutil Adam 20.místo/5 b 

Ubytování i strava byla výborná. 

Kolektiv na ubytovně byl super. Hraní jsem si užil, a i něco přiučil. 

Dvě jediné veci co mi nevyhovovaly byly čas (neboli bez přídavku 30min) a dvoukola. 

Vojtěch Ladislav 31.místo/4,5 

Turnaj se mi líbil. Mohl jsem si vyzkoušet hru proti soupeřům, které jsme neznal. Měl jsem 

nachystaná nová zahájení a tady jsem si je mohl vyzkoušet v praxi. 

Myslel jsem si, že se mi podaří dosáhnout více bodů, ale i tak jsem spokojený. Měl jsem připravený 

dámský gambit a Nimcovičovu indickou. Celkem se mi v těchto pozicích dařilo. V jednotlivých 

partiích jsem zvládal taktiku, ale potíže mi dělaly pozice, kde žádná taktika nebyla. Musím zapracovat 

na aktivnější hře a také hře s izolovaným pěšcem. 

Stejskal Jakub 35.místo/4,5 

Na MMaS jsem přijel s tím, že chci uhrát alespoň polovinu bodů. Po prohře v prvním kole jsem se 

bál abych toho dosáhl, ale v následujících pěti kolech jsem dvakrát vyhrál a třikrát remizoval. Soupeři 

byli dobře připravení a každá partie byla těžká a důležitá. Po dvou prohrách v 7. a 8. kole jsem 

poslední kolo nakonec vyhrál. I když se mi nepodařilo se dobře umístit, svůj cíl, polovinu bodů, jsem 

zvládl. S trenérem Brychtou jsem se připravoval už před turnajem, ale i  řed každým kolem. A tato 

příprava mi v zápasech hodně pomohla.  

Vondra Filip 37.místo/4,5 

Tento turnaj se mi povedl, ale doufal jsem v lepší výsledek než 4,5 bodu. Moje partie nebyly špatné. 

V každé partie jsem se snažil bojovat a hrát ji dlouho. Moje slabé stránky jsou taktika a ztráta 

koncentrace (nedotáhnutí partie do konce). Naopak jako silnější stránky beru strategii v zahájení a 

dobré rozmístění figur. Například partie s Robinem Beerem je toho příkladem. V zahájení jsem měl 

jasnou výhodu, ale jednoduchou taktikou jsem si nechal vzít figuru. Přesto jsem nakonec partii vyhrál. 
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Jako jednu z povedených partií beru partii s Mikulášem Hladkým, kterou jsem sice prohrál, ale hrál 

ji 4,5 hodiny do 53. tahu. Od 29. tahu jsem byl v časovce pod 5 minut a nakonec jsem ji neudržel a 

prohrál. Z partií jsem si toho hodně odnesl a věřím, že jsem se toho i hodně naučil. Nakonec mi šlo 

elo nahoru o 28,8 bodů. Už teď se těším na MČR, kde doufám, že se znovu všichni uvidíme a 

skončíme třeba lépe. 

Kategorie D14 

Šťavová Lucie 7.místo/4,5b 

Za mě docela dobrý výkon na to, jak jsem hrávala např. minulý rok. Akorát nevidím většinu 

kombinací atd. Mohla jsem i tu Bartečkovou porazit, ale udělala jsem tam chybu a bylo to... Za to, 

jak jsi mě připravoval na partie to bylo fakt dobrý! děkuji! chci dodat, že jsem nějak od 2. do 5. kola 

měla štěstí. Taky byla zajímavá partie s Honzou Kotisou protože to bylo napínavé až dokonce. S 

Loskotem ve 2. kole to bylo takové zajímavé, protože mi dal figuru a pak začal tlačit... ve 4. kole to 

byla napínavá partie a řekla bych i prohraná, ale pak jsem tam našla silný tah h6, on zahrál g6, a poté 

velmi silný tah Sd5. Díky tomu jsem vyhrála. 

Bártová Hana 6.místo/4,5 

Ve dnech 25. - 30. 10 2022 jsem se zúčastnila Mistrovství Moravy a Slezska v šachu.  Celý turnaj se 

mi myslím povedl s výjimkou prvního a posledního kola.  V prvním kole jsem měla pěšce více, ale 

pak jsem jedním tahem mohla vyhrát partii, ale zahrála jsem tak moc rychle a jedno-tahově jsem to 

prohrála. Poslední partie to stejné. Mám pěšce více, za mě nejhůře remízová koncovka a opět jsem 

tak zahrála moc rychle a opět jsem to jedno-tahově prohrála. Z turnaje jsem si odnesla hlavně to, že 

vítězství není zadarmo a s dobrým časem není dobré hrát rychle. Děkuji Petru Brožovi a Lukáši 

Karáskovi za přípravy a rozbory. 

Kavanová Valentýna 12.místo/3,5b 

Ubytování bylo skvělé, byli jsme všichni pohromadě a nemuseli jsme se hledat. Turnaj se mi taky 

dobře hrál, ale naštvalo mě, že jsem uhrála o půl bodu méně, takže jsem nesplnila zadaný cíl. Rozbory 

byly úžasné, ty by se nedaly nahradit! Jediné, co mě vadilo, byly dvojkola. Změnila bych to tak, že 

bych na turnaj dala buď méně kol, nebo více dní. Proč mi dvojkola tak moc vadí? Protože nemám 

moc času na nic jiného než přípravy, rozbory, hraní toho turnaje a probírání se z minulého kola, to mi 

zaručí horší výkon v dalším kole, protože budu unavená z kola minulého. Takhle bych to zakončila, 

jinak turnaj byl opravdu úžasný, jsem moc ráda, že jsem tam mohla jet. 

Zezulová Sára 15.místo/2,5b 

Jsem se sebe trochu zklamaná. Ne, že bych čekala více bodů, ale chyby, které jsem dělala, byly 

hloupé, pokud se na to koukám zpětně. Přesto mě to hodně motivovalo k dalšímu tréninku. 

Kategorie H12 

Novotný Adam 29.místo/4 b 

První partie se mi vydařila, soupeřka byla slabší než já. Hráli jsme dámský gambit, který jsem pokazil. 

Nakonec jsem to převedl do koncovky a partii jsem vyhrál na volného pěšce. Druhou partii jsem 

prohrál na koncovku, hrál jsem se silnějším soupeřem. Třetí partie se mi povedla, hrála se italka, měl 

jsem černé, ale špatně jsem vyměnil figurky, soupeř měl silného jezdce, ale podařilo se mi vyměnit 

dámy a věže, vyhrál jsem koncovku. Čtvrté kolo se mi nepovedlo, zahájení bylo dobré, vyhrával jsem, 

byla tam kombinace, která získávala figuru, ale vyměnil jsem figurky a nechal jsem si dát mat na 

poslední řadě. Páté kolo se mi vydařilo, byla to koncovka, která měla skončit remízou, ale soupeř 

udělal chybu a já jsem partii vyhrál. Šesté kolo se mi povedlo, podařilo se mi vzít věž za střelce. Pak 

jsem útočil, soupeř ubránil a vzal mi pěšce. Opět jsem útočil. Soupeř mi vzal pěšce a ubránil se. 

Zamyslel jsem se, zjistil jsem, že soupeř má dva volné pěšce, a tudíž budu hrát o remízu. Nastavil mi 
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dámu a já jsem nakonec vyhrál. Sedmé kolo jsem hrál se soupeřem, se kterým jsem už odehrál 

poměrně hodně partií. Nakonec mi dobral jednoho pěšce, prohrál jsem na koncovku. Osmé kolo jsme 

hráli rovnou pozici, pak jsem si dobral jedovatého pěšce a soupeř mi vzal jedno-tahově věž. Deváté 

kolo jsme hráli opačné rošády, soupeř na mě útočil, vysbíral mi pěšce a vyměnil figurky. Prohrál jsem 

na koncovku. Poslední partie se mi nevydařily, necítil jsem se dobře. Jídlo mi chutnalo. Počasí se 

příliš nevydařilo, ve dnech, kdy se hrála dvojkola, bylo slunečno. Naopak v den, kdy se hrálo jedno 

kolo, bylo ošklivě. 

Brychta Adam 35.místo/4 b 

Asi jsem nedopadl úplně nejhůře ale i tak jsem mohl dopadnout lépe furt si myslím, že kdybych na 

sobě mákl a začal pořádně trénovat dopadl bych asi lépe. Ale i tak si nesu ponauční, protože jsem 

párkrát prohrál vyhrané partie. Snad se povede příště. 

Vojtěch Metoděj 39.místo/4 b 

Na tuto událost jsem se dlouho připravovali. Prostředí bylo pěkné, jídlo dobré. Zajímavá byla 

prohlídka přečerpávací elektrárny. Četl jsem o ní a teď jsem ji mohl vidět na vlastní oči. 

Mé působení na turnaji hodnotím tak, že to byla zajímavá zkušenost. Zjistil jsem, že musím 

zapracovat víc na zahájení a také v koncovkách mám rezervy.  

Kategorie H10 

Brož Pavel 6.místo/6 b 

Na turnaj jsem jel s tím, že se pokusím o postup. Přípravy jsem dělal střídavě s Lukášem a svým 

tatínkem. V 1. kole jsem popletl variantu a špatně obětoval figuru. Naštěstí soupeř mi to vrátil zpět, 

a tak jsem vyhrál. 2. kolo vyšla dobře příprava a rychlým útokem jsem vyhrál. Ve 3. kole jsem 

zapomněl správné pokračování a ve střední hře neviděl taktiku. 4. kolo jsem podcenil kamarádku z 

oddílu a po zásluze jsem prohrál. V 5. kole jsem ve vyhrané pozici s figurou víc přehlédl mat. 6. kolo 

jsem hrál opět s oddílovým kolegou. S kamarády se mi hraje špatně. A i tady jsem se trápil, ale 

nakonec vyhrál. 7. kolo neviděl soupeř rychlý mat. V 8. kole se mi povedla příprava v italské hře a 

útokem na krále jsem vyhrál. 9. kolo bylo těžké, protože k postupu jsem musel vyhrát, zahájení jsem 

ztratil figuru, ale musel jsem hrát dál. Ve střední hře soupeř podcenil mé věže na druhé řadě a 

kombinaci jsem přešel do vyhrané věžovky, kterou jsem se štěstím vyhrál. A tím pádem jsem 

postoupil. Jinak se mi líbily snídaně, a byli jsme hrát bowling. 

Zvolánek Vojtěch 11.místo/5 b 

Byl to můj první turnaj a byl jsem zvědavý, jak to bude probíhat. Startoval jsem na čísle 33 a dostal 

jsem se na 9. První kolo jsem měl volno a dostal jsem za něj 1 bod. Kvůli tomu jsem měl 2. kolo 

těžšího soupeře, kterého jsem porazil a celou dobu jsem hrál na onlinech. Nejvíc mě bavila tahle 

partie. V pátek jsem hrál s Hrádkovými a oba jsem porazil, protože hráli rychle. Další partie už jsem 

bohužel nevyhrál, ale naučil jsem se nové věci. Hodně mi pomáhal trenér s přípravami i rozborem. 

Hotel i pokoje se mi líbily, na snídani jsem si mohl vybrat, co jsem chtěl a k obědu mi nejvíc chutnaly 

šišky s mákem. Hrozně rychle to uteklo a moc mě to tam bavilo. 

Chroust Pavel 26.místo/3,5b 

Mé sebehodnocení Snažil jsem se hodně ale asi to nestačilo na ostatní hráče. Snad příště dopadnu 

lépe když budu trénovat a s velikou chutí k šachu. I když si myslím že jsem dobrý, ale asi nejsem a 

mohu být lepší s chutí do toho!  Už se těším na další turnaj…. A těším se až to všem rozdám 

Hroch Pavel 27.místo/3 b 

Na pětidenním šachovém turnaji jsem byl poprvé. Moc se mi tam líbilo. Hotel byl krásný. Ke snídani 
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byl obrovský výběr jídla, které mi chutnalo, ale obědy se moc nepovedly. Nejtěžší bylo, když jsme 

měli dvě kola v jeden den. Odpoledne jsem už byl strašně unavený. O přestávkách jsem s kamarády 

běhal venku a hráli jsme si na hřišti před hotelem. Počasí se moc vyvedlo a celý týden svítilo sluníčko 

a bylo teplo. Super byl taky bowling. Skvělé bylo, že na nás trenéři měli dost času, hodně nás toho 

naučili a díky přípravám jsem neměl strach z další hry. Za to jim děkuji a už teď se moc těším na další 

turnaj. 

Vojtěch Zikmund 28.místo/3 b 

Turnaj mě bavil. Soupeři byli silní, ale získal jsem taky několik bodů. Příště pojedu určitě zase. 

Čech Stanislav 29.místo/3 b 

 (Výjimečně není hodnocení zasláno od samotného Standy, ještě nemá 8 let, ale od jeho maminky. 

Příště už bude psát sám za sebe.) Za Standu dopadlo MMaS si myslím docela dobře. Nečekali jsme 

nějaký extra zlom, i když Standa měl představu určitě vyšší. Na první turnaj toho typu však Standa 

získal 3 body, které sice nesplnily jeho očekávání, ale daly mu další zápal do hry. Některé partie byly 

pomalejší a některé zase extrémně rychlé. Je třeba, abychom dále pracovali na zpomalení hry a na 

větší soustředění Standy u partie. U některých protihráčů Standa spoléhal na předešlé partie, které s 

nimi hrál a nechal se unést tím, jak předchozí partie dopadla. Proto taky přicházely zbytečné chyby, 

ze kterých se Standa (doufám) poučil a příště je již opakovat nebude. Je tedy třeba, aby Standa více 

trénoval a pracoval na soustředění. 

Kategorie D10 

Ulsbold Nandin 6.místo/4 b 

Můj nejtěžší turnaj, co jsem zatím hrála. S výsledkem jsem spokojena, kdybych měla o bod víc, byla 

bych 3 dívka v kategorii. Měla jsem radost, když jsem ve 4. kole porazila Pavla Brože mladšího. 

Naopak hodně mě štvala prohra v 6. kole, kde mi soupeř nastavil dámu, kterou jsem si nevzala. Na 

závěr v posledním kole jsem vyhrála, takže jsem celkem spokojena. Trenéři mi vytkli trochu rychlou 

hru, což se musím snažit odnaučit. Líbil se mi bowling a návštěva pizzerie. Celý týden se mi líbil. 

Blažková Josefina 9.místo/3,5b 

Byl to můj vůbec první turnaj na dlouhý čas. Pro mě až moc dlouhý. Neumím se ještě tak moc 

soustředit a vydržet přemýšlet tak dlouho. Taky jsem byla po dvou partiích za den hodně unavená. 

Líbili se mi rozbory s trenéry, kteří tam byli přítomní. Vše mi dobře vysvětlili, kde jsem udělala chybu 

a jak mám příště hrát, abych tolik chyb nedělala. 

Večer jsem si ještě partie vždycky probrala znovu s trenérem podrobněji. Naučila jsem se spoustu 

zajímavých věcí a vychytávek. 

 

V Brně dne 23.11.2022 Josef Kratochvíl manažer ŠCTM V KV 
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C. Tabulka účasti na akcích Šachového centra talentované mládeže v Kraji Vysočina 

 
 

Zprávy J, Kratochvíla zkompletovala dne 17. 1. 2023 Eva Kořínková, předsedkyně KŠSV 

 

 

Jméno S1 S2 S3 S4 S5 S6 LS MČR MEU MMaS KP MČR R MČR 8 Pol.JaJ

1 Šťávová Helena LTA 1

2 Nesporá Taťána LTA 1 1

3 Zezula Jakub LTA 1 1 1 1 1 1

4 Lang Šimon LTA 1 1 1 1 1

5 Šťávová Markéta LTA 1 1 1 1 1

6 Rybáčková Lucie LTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Šťávová Lucie LTA 1 1

8 Policar Martin LTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Brož Pavel LTA 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Zedníček Filip LTB 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 Pavliš Matěj LTB 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 Dejmek Tomáš LTB 1 1 1 1 1 1

13 Rybáček Martin LTB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Kavanová Anežka LTB 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Koumar Tomáš LTB 1 1

16 Zezula Matěj LTB 1 1 1 1 1 1

17 Kutil Adam LTB 1 1 1 1

18 Kotisa Jan LTB 1 1

19 Srba Daniel LTB 1 1 1 1 1 1

20 Stejskal Jakub LTB 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 Brychta Adam LTB 1 1 1 1 1 1

22 Novotný Adam LTB 1 1 1 1 1 1 1

23 Zvolánek Tomáš LTC 1 1 1

24 Vondra Filip LTC 1 1 1 1

25 Šorf Filip LTC 1 1 1 1 1 1 1 1

26 Havelková Kamila LTC 1

27 Šedý Matěj LTC 1

28 Koten David LTJ 1

29 Kaňka Lukáš LTJ 1 1

30 Dvořák Antonín LTJ 1 1

31 Žaža Martin LTJ 1 1 1 1 1

32 Pádivá Tereza Z 1

33 Pádivý Marek Z 1

34 Zvolánková Lenka Z 1

35 Zelený Lukáš Z 1

36 Havel Vojtěch Z 1 1

37 Koc Šimon Z 1

38 Ulsbold Nandin Z 1 1 1 1 1 1

39 Hroch Pavel Z 1 1 1

40 Macela Lukáš Z 1 1 1 1

41 Mankevich Patrik Z 1

42 Gregorová Anna Z 1

43 Kosek Oskar Z 1 1

44 Kozderka Filip Z 1

45 Kozderka Jan Z 1

46 Vojtěch Ladislav Z 1 1 1 1 1

47 Kolman Martin Z 1 1 1

48 Brychta David Z 1 1 1 1 1 1

49 Burel Jan Z 1 1 1 1 1 1

50 Burel Jiří Z 1 1 1 1 1

51 Brsoyan Alex Z 1 1

52 Vojtěch Metoděj Z 1 1 1 1 1 1 1

53 Nehybka Jakub Z 1 1 1 1 1 1

54 Malý Ondřej Z 1 1 1

55 Ošmera Adam Z 1 1 1

56 Kavanová Valentýna Z 1 1 1 1 1 1 1

57 Kvido Wassebauer 1 1

58 Tomáš Klement 1 1

59 Veronika Kavanová 1

60 Vojtěch Havel 1 1 1

61 Horák David 1

62 Blažková Josefína 1 1 1 1

63 Blažková Štěpánka 1 1 1 1

64 Topinková Sofie 1 1 1

65 Vojtěch Zikmund 1 1 1 1

66 Čech Stanislav 1 1 1

67 Kreisinger Jáchym 1

68 Mikolajk Jan 1

69 Čejna Šimon 1

70 Spáčil Jan 1

71 Staněk Bartl 1

72 Havlů Jakub 1

73 Spáčilová Iveta 1

74 Bártová Hana 1 1 1 1 1 1

75 Zezulová Sára 1 1 1

76 Kokeš Kristián 1 1

77 Melichar Adam 1

78 Navrátil Filip 1 1

79 Chroust Pavel 1 1 1

80 Jadrný Zdeněk 1 1

81 Kocman Patrik 1 1 1

82 Valeš Filip 1 1 1

Celkem 25 22 22 26 9 35 31 24 6 46 29 7 3 11
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7. Zpráva STK KŠSV pro konferenci KŠS Vysočina 4. 2. 2023 

Soutěže družstev 

V sezóně 2021/2022 hrál Šk Gordic Jihlava 1.ligu východ a umístil se na výborném 2.místě. 

V 2. lize D se TJ Žďár nad Sázavou umístil na 12. místě. 

V 2.lize E se Gambit Jihlava umístil na 6.místě 

 Krajský přebor hrálo 8 družstev. 

Krajskou soutěž hrálo 10 družstev 

Regionální soutěž hrálo 12 družstev, rozděleno do dvou skupin po 6. 

Krajský přebor Vysočina 

1. TJ Náměšť nad Oslavou A 

2. ŠK Světlá nad Sázavou A 

3. Spartak Pelhřimov 

Krajská soutěž Vysočina 

1. TJ Náměšť nad Oslavou B 

2. SŠK Cejle 

3. ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

Regionální soutěž Vysočina západ  

1. ŠO TJ Sokol Oudoleň 

2. ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod B 

3. ŠK Světlá nad Sázavou C 

Regionální soutěž Vysočina východ 

1. DDM ŠK Bystřice nad Pernštejnem 

2. Sokol Jámy 

3. TJ Náměšť nad Oslavou C 

Sezóna 2022/2023 probíhá bez problémů, termíny odložených zápasu jsou domluvené.  

Krajští přeborníci 2022 

Krajský přebor jednotlivců – FIDE OPEN Vysočina Ždár nad Sázavou 2. – 5. července 2022. 

Pořadatel: ŠK TJ Žďár nad Sázavou 

Muži 

1. Josef Kratochvíl Šk Gordic Jihlava 

2. Ivo Svoboda TJ Žďár nad Sázavou 

3. Pavel Večeřa TJ Žďár nad Sázavou 

4. Radovan Hájek ŠK DDM Bystřice nad Pernštejnem 

5. Pavel Brož ŠK Světlá nad Sázavou 

Ženy, D20, D18 – Bez účasti  
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 Senioři 

1. Ivo Svoboda TJ Žďár nad Sázavou  

2. Miroslav Holata TJ Jiskra Havlíčkův Brod  

3. Miroslav Michálek ŠK Caissa Třebíč 

H18, 20 

1. David Kučera Gambit Jihlava 

2. Christian Kokeš TJ Jiskra Humpolec 

3. Jakub Stejskal Gambit Jihlava 

Odkaz na článek a výsledky: https://www.kssv.cz/2022/07/open-cesky-rozhlas-vysocina-2022vysledky/  

Krajský přebor jednotlivců v bleskovém šachu měl proběhnout 26.12.2021 ve Žďáru nad Sázavou, 

byl odložen a odehrán dne 10. 4, 2022. 

Muži 

1. Vít Kratochvíl Šk Gordic Jihlava 

2. Karel Vašut  TJ Žďár nad Sázavou 

3. David Kučera Gambit Jihlava  

4. Pavel Večeřa TJ Žďár nad Sázavou  

5. Ivo Svoboda TJ Žďár nad Sázavou 

Ženy, D20, D18 

1. Viktorie Součková TJ Spartak Velké Meziříčí 

Senioři 

1. Ivo Svoboda TJ Žďár nad Sázavou  

2. Jan Tesař ŠK Caissa Třebíč 

3. Vlastimil Siebenbürger TJ Žďár nad Sázavou 

H18, 20 

1. David Kučera Gambit Jihlava 

2. Martin Žaža TJ Náměšť nad Oslavou 

3. Filip Zedníček Gambit Jihlava 

Odkaz na výsledky: https://www.kssv.cz/2022/04/odlozeny-38-rocnik-zdarskeho-vanocnihoturnaje-hrany-tez-

jako-krajsky-prebor-vysociny-jednotlivcu-v-bleskove-hre-vysledky/  

Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu – proběhl dne 29. 12, 2021 ve Světlé nad Sázavou v 

rámci Memoriálu Vlastimila Mareše. 

Muži 

1. Vlastimil Siebenbürger TJ Žďár nad Sázavou 

2. Šimon Lang ŠK Světlá nad Sázavou 

3. Jan Tesař ŠK Caissa Třebíč 

4. David Kučera Gambit Jihlava 

https://www.kssv.cz/2022/07/open-cesky-rozhlas-vysocina-2022
https://www.kssv.cz/2022/07/open-cesky-rozhlas-vysocina-2022-vysledky/
https://www.kssv.cz/2022/04/odlozeny-38-rocnik-zdarskeho-vanocniho-turnaje-hrany-tez-jako-krajsky-prebor-vysociny-jednotlivcu-v-bleskove-hre-vysledky/
https://www.kssv.cz/2022/04/odlozeny-38-rocnik-zdarskeho-vanocniho-turnaje-hrany-tez-jako-krajsky-prebor-vysociny-jednotlivcu-v-bleskove-hre-vysledky/
https://www.kssv.cz/2022/04/odlozeny-38-rocnik-zdarskeho-vanocniho-turnaje-hrany-tez-jako-krajsky-prebor-vysociny-jednotlivcu-v-bleskove-hre-vysledky/
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5. Robert Pavlíček TJ Jiskra Humpolec 

Ženy 

1. Renáta Brožová ŠK Světlá nad Sázavou 

D20, D18 

1. Tereza Pádivá ŠK Světlá nad Sázavou 

Senioři 

1. Vlastimil Siebenbürger TJ Žďár nad Sázavou  

2. Jan Tesař ŠK Caissa Třebíč 

3. Ivo Svoboda TJ Žďár nad Sázavou  

H18, 20 

1. Šimon Lang ŠK Světlá nad Sázavou  

2. David Kučera Gambit Jihlava 

3. Matěj Pavliš TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

Odkaz na výsledky: https://www.kssv.cz/2022/01/o-pohar-svetla-nad-sazavou-memorial-

vlastimilamarese-z-povereni-kssv-vyhlaseny-jako-otevreny-krajsky-prebor-jednotlivcu-v-rapid-

sachu-vcetnekat-h18-d18-a-h20-d20-vysledky/  

KP družstev v rapid a bleskovém šachu proběhl 14. 5. 2022 v Petráveči a uspořádal ho oddíl Gordic 

Jihlava. 

KP rapid družstev 

1. Gambit Jihlava A 

2. ŠK Caissa Třebíč A 

3. TJ Náměšť nad Oslavou 

KP blesk družstev 

1. TJ Náměšť nad Oslavou A 

2. Gambit Jihlava A 

3. ŠK Caissa Třebíč A 

Odkaz na výsledky: https://www.kssv.cz/2022/05/vysocina-zna-nejlepsi-druzstva-v-rapid-sachu-ableskovem-

sachu-2022/  

KP v bleskové hře pro rok 2023 se uskutečnil 26.12.2022 ve Žďáru nad Sázavou. 

KP  v rapid šachu pro rok 2023 se uskutečníl 27.12.2022 ve Světlé nad Sázavou . 

KP v praktickém šachu proběhne 5-8.7.2023 ve Žďáru nad Sázavou. 

KP družstev v rapidu a blesku 2023, se do data této zprávy nikdo nepřihlásil. Věřím, že se zájemce 

najde a KP se uskuteční. 

Na MČR žen v rapid šachu získala Eva Kulovaná bronzovou medaili. 

 

Všem děkujeme za reprezentaci Krajského šachového svazu Vysočina. 

Připravil Josef Kratochvíl dne 25. 1. 2023 

 

https://www.kssv.cz/2022/01/o-pohar-svetla-nad-sazavou-memorial-vlastimila-marese-z-povereni-kssv-vyhlaseny-jako-otevreny-krajsky-prebor-jednotlivcu-v-rapid-sachu-vcetne-kat-h18-d18-a-h20-d20-vysledky/
https://www.kssv.cz/2022/01/o-pohar-svetla-nad-sazavou-memorial-vlastimila-marese-z-povereni-kssv-vyhlaseny-jako-otevreny-krajsky-prebor-jednotlivcu-v-rapid-sachu-vcetne-kat-h18-d18-a-h20-d20-vysledky/
https://www.kssv.cz/2022/01/o-pohar-svetla-nad-sazavou-memorial-vlastimila-marese-z-povereni-kssv-vyhlaseny-jako-otevreny-krajsky-prebor-jednotlivcu-v-rapid-sachu-vcetne-kat-h18-d18-a-h20-d20-vysledky/
https://www.kssv.cz/2022/01/o-pohar-svetla-nad-sazavou-memorial-vlastimila-marese-z-povereni-kssv-vyhlaseny-jako-otevreny-krajsky-prebor-jednotlivcu-v-rapid-sachu-vcetne-kat-h18-d18-a-h20-d20-vysledky/
https://www.kssv.cz/2022/01/o-pohar-svetla-nad-sazavou-memorial-vlastimila-marese-z-povereni-kssv-vyhlaseny-jako-otevreny-krajsky-prebor-jednotlivcu-v-rapid-sachu-vcetne-kat-h18-d18-a-h20-d20-vysledky/
https://www.kssv.cz/2022/05/vysocina-zna-nejlepsi-druzstva-v-rapid-sachu-a-bleskovem-sachu-2022/
https://www.kssv.cz/2022/05/vysocina-zna-nejlepsi-druzstva-v-rapid-sachu-a-bleskovem-sachu-2022/
https://www.kssv.cz/2022/05/vysocina-zna-nejlepsi-druzstva-v-rapid-sachu-a-bleskovem-sachu-2022/
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8. Zpráva koordinátorek projektu Šachy do škol na Konferenci KŠSV 2022 

 

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

Koordinátorky si navzájem rozdělily úkoly a spolupráce probíhá výborně. 

V rámci projektu proběhl v sezoně 2021/2022 Přebor škol-okresní kola: zúčastnilo se jich v okrese 

Pelhřimov 9 družstev, v okrese Třebíč 16 družstev, okrese Havlíčkův Brod 16 družstev, okrese Jihlava 

8 družstev a v okrese Žďár nad Sázavou 7 družstev. Celkem se zúčastnilo 56 družstev, Do krajského 

kola postoupila tato družstva: 

I. kategorie: ZŠ Na Pražské Pelhřimov, ZŠ Senožaty, ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská, ZŠ a 

MŠ Oudoleň, ZŠ Velká Bíteš, ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč, ZŠ Týnská Třebíč, ZŠ Otokara Bře-

ziny, Jihlava a ZŠ Jihlava, Demlova 

II. kategorie: ZŠ Na Pražské Pelhřimov a ZŠ Hálkova Humpolec, ZŠ Chotěboř, Smetanova, 

ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova, Biskupské Gymnázium Žďár a ZŠ Polnička, ZŠ Náměšť 

n. O. Komenského, ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč, Gymnázium Jihlava a ZŠ Otokara Březiny, 

Jihlava 

III. kategorie: Gymnázium a obchodní akademie Pelhřimov a Gymnázium Humpolec, Gym-

názium Chotěboř, Gymnázium Havlíčkův Brod „A“, SPŠ Žďár a Gymnázium Velké Me-

ziříčí, Katolické gymnázium Třebíč, Gymnázium a SOŠ Mor. Budějovice, Gymnázium 

AD Fontes Jihlava a SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava. 

Odkazy: 
Okresní kolo PE: https://chess-results.com/tnr609377.aspx?lan=5, https://chess-

results.com/tnr609377.aspx?lan=5, https://chess-results.com/tnr609379.aspx?lan=5  

Okresní kolo TR: https://chess-results.com/tnr613895.aspx?lan=5, https://chess-

results.com/tnr613894.aspx?lan=5, https://chess-results.com/tnr613896.aspx?lan=5  

 Okresní kolo HB: https://chess-results.com/tnr607493.aspx?lan=5, https://chess-

results.com/tnr607401.aspx?lan=5, https://chess-results.com/tnr607469.aspx?lan=5  

Okresní kolo JI:  https://chess-results.com/tnr614040.aspx?lan=5&turdet=YES  

Okresní kolo ZR: https://chess-results.com/tnr652540.aspx?lan=5, https://chess-

results.com/tnr652541.aspx?lan=5  

Krajský přebor škol proběhl v AZ Centru Havlíčkův Brod 23. – 25. 3. 2022 

Kategorie I. se hrála ve středu 23. března 2022, kdy konečné pořadí družstev v této kategorii bylo: 

1.   ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 

2.   ZŠ Velká Bíteš 

3.   ZŠ a MŠ Oudoleň 

4.   ZŠ Třebíč, kpt. Jaroše 

5.   ZŠ Senožaty 

6.   ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 

7.   ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka, Lípa 

8.   ZŠ Jihlava, Otokara Březiny 

9.   ZŠ Třebíč, Týnská 

10. ZŠ Jihlava, Demlova 

Kategorie II. se hrála ve čtvrtek 24. března 2022, kdy konečné pořadí družstev v této kategorii bylo: 

1.   Gymnázium Jihlava 

2.   ZŠ Chotěboř, Smetanova 

3.   ZŠ Náměšť nad Oslavou, Komenského 

4.   ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 

5.   ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 

6.   ZŠ a MŠ Svratka 

7.   ZŠ Jihlava, Otokara Březiny 

8.   Biskupské Gy Žďár nad Sázavou 

9.   ZŠ Humpolec, Hálkova 

10. ZŠ Třebíč, kpt. Jaroše 

https://chess-results.com/tnr609377.aspx?lan=5
https://chess-results.com/tnr609377.aspx?lan=5
https://chess-results.com/tnr609377.aspx?lan=5
https://chess-results.com/tnr609379.aspx?lan=5
https://chess-results.com/tnr613895.aspx?lan=5
https://chess-results.com/tnr613894.aspx?lan=5
https://chess-results.com/tnr613894.aspx?lan=5
https://chess-results.com/tnr613896.aspx?lan=5
https://chess-results.com/tnr607493.aspx?lan=5
https://chess-results.com/tnr607401.aspx?lan=5
https://chess-results.com/tnr607401.aspx?lan=5
https://chess-results.com/tnr607469.aspx?lan=5
https://chess-results.com/tnr614040.aspx?lan=5&turdet=YES
https://chess-results.com/tnr652540.aspx?lan=5
https://chess-results.com/tnr652541.aspx?lan=5
https://chess-results.com/tnr652541.aspx?lan=5
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Kategorie III. se hrála v pátek 25. března 2022, kdy konečné pořadí družstev v této kategorii bylo: 

1.   Gymnázium Chotěboř 

2.   Gymnázium Havlíčkův Brod 

3.   Gymnázium a obchodní akademie Pelhřimov 

4.   Soukromé gymnázium AD FONTES, Jihlava 

5.   Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec 

6.   Gymnázium Velké Meziříčí 

7.   VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 

8.   SŠ PTA Jihlava 

9.   Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice 

10. Katolické Gymnázium Třebíč 

V každé kategorii postoupila první dvě družstva do republikového kola.  

 
Výsledky:  I. kategorie: http://chess-results.com/tnr621881.aspx?lan=5  

II. kategorie: http://chess-results.com/tnr622155.aspx?lan=5  

III. kategorie: http://chess-results.com/tnr622420.aspx?lan=5  

Fotky najdete na https://sachyazbroz.rajce.idnes.cz/…22/ .  

Odkaz na článek na webu KŠSV: https://www.kssv.cz/2022/03/krajsky-prebor-druzstev-skol-2022-vysledky/  

 

Mistrovství České republiky školních týmů 2022 uspořádala ve dnech 31. 5. – 10. 6. 2022 Šachová 

akademie VŠTE v Nových Hradech.  

Kategorie I.: 

8. ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod 

12. ZŠ Velká Bíteš 

Kategorie II.: 

8. Gymnázium Jihlava 

Kategorie III.: 

16.. Gymnázium Havlíčkův Brod 

21. GYOA Pelhřimov 

Výsledky: https://chess-results.com/tnr643462.aspx?lan=5&art=0   

 

V sezoně 2022/2023 proběhla téměř všechna okresní kola (OP okresu Havlíčkův Brod bude 10. 2. 

2023), je vyhlášen konkurz na pořadatele krajského kola.  

MČR školních týmů se bude konat ve dnech 19.- 21.6.2023 ve Zlíně, pořadatelem bude ŠK Zlín, z. s. 

 

Úbytek zapojených škol, který jsme zaznamenali v projektu Šachy do škol v době covidu a rok po 

něm, se zastavil. Aktuálně je v Kraji Vysočina zapojeno 9 škol či školských zařízení, což je o 3 více 

než loni.  

Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace 

Mateřská škola Ledeč nad Sázavou 

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň 

Základní škola Ledeč nad Sázavou 

ZŠ a MŠ Čáslavice 

Základní škola a Praktická škola U Trojice 2104, Havlíčkův Brod 

Základní škola Okříšky 

Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace 

Active – středisko volného času, příspěvková organizace 

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. 2023 

http://chess-results.com/tnr621881.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr622155.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr622420.aspx?lan=5
https://sachyazbroz.rajce.idnes.cz/KP_skol_2022/
https://www.kssv.cz/2022/03/krajsky-prebor-druzstev-skol-2022-vysledky/
https://chess-results.com/tnr643462.aspx?lan=5&art=0
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9. Z á p i s z kontroly revizní komise KŠS Vysočina 

 

Téma kontroly: vedení účetnictví, přijaté dotace, výdaje 

Datum kontroly: 18. leden 2023 a 26. leden 2023 

Účast: členové RK Jaromír Volanin a Vladimír Nekvinda dne 18. 1. 2023  

a J. Pejcha dne 26. 1. 2023  

    Účetní svazu – p. Kasalá  

 

 Komisí bylo kontrolováno účetnictví od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022  

1. Celkový objem kontrolovaných prostředků je 337 099,34 Kč (na straně nákladů). Výnosy tvoří 

částka 295 025,00 Kč (ze startovného, pokuty, ELO, tělovýchovné služby, přijaté členské příspěvky, 

dotace z Kraje Vysočina, dary). Náklady celkem 337 099,34 Kč (hospodářský zisk/ztráta:  

–42 074,34 Kč).  

Nákladové účty za rok 2022: 

501 Materiál     13 502,68 Kč 

512 Cestovné     15 441,00 Kč 

513 Náklady na reprezentaci  201,00 Kč 

518 Služby     202 274,66 Kč 

521 Mzdové náklady    44 880,00 Kč 

549 Jiné náklady – odměny   8 000 Kč 

581 Příspěvky, dotace   52 800 Kč 

Stavy kontrolovaných účtů:  

Kontrola účetních dokladů za měsíce leden až prosinec 2022 (doklady  

č. Fio0010001 – Fio0120041) 

Dotazy byly zodpovězeny p. účetní 

Účetnictví je vedeno přehledně a dokladově je v pořádku.  

Předložené podklady: 

- Výpisy z BÚ vedené u Fio Bank 

- Pohyb na účtech od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 

- Výsledovka  

- Rozvaha 

 

 

Za revizní komisi KŠSV: 

Jiří Pejcha  

Jaromír Volanin  

Vladimír Nekvinda  

 

V Jihlavě dne 26. ledna 2023 
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10. Zpráva hospodářky KŠSV 

10.1 Zpráva o hospodaření v roce 2022 

Rozpočet KŠSV 2022

Návrh Skutečnost Návrh Skutečnost

Příjmy 255500 352 940,39 Výdaje 255 500 352 940,39

Členské příspěvky 49000 55 890 Školení a metodická činnost 7000 1 472

 řádné 45 000 52 530 rozhodčí 3 000 0

 mimořádné 4 000 3 360 trenéři KP mládeže 3 000 1 472

registrace cizinců 0 0 ostatní 1 000 0

Soutěže družstev 15000 23 400 Soutěže družstev 21000 28 717

startovné 12000 10 750 odměna vedoucích soutěží 5000 7500

poplatky LOK 0 0 poplatky LOK 0 0

poplatky ELO 13000 11 600 poplatky ELO 13000 11 600

pokuty 0 1 050 poháry 3000 1 643

ostatní 0 0 ostatní - cestovné KP blesk a rapid 0 7 974

Soutěže jednotlivců 0 0 Soutěže dospělí 25000 36 887

startovné 0 0 příspěvek pořadatelům 21 000 31 000

poplatky LOK 0 0 medaile a diplomy 4 000 5 887

poplatky ELO 0 0 Soutěže mládeže 19 500 49 775,26

pokuty 0 0 příspěvek pořadatelům 11 500 18 000

medaile a diplomy 8 000 9 695,26

Dar účastníci ZODM 0 8 000

ostatní 0 0 příspěvek ME a MS 0 14 000,00

Příjmy od ŠSČR 85 000 107 665 Mzdové náklady 20 000 25 000

příspěvek na KCTM 45 000 54 965 odměny VV 20 000 25 000

příspěvek na funkcionáře 40 000 52 700 Smlouvy s externími pracovníky 0 0

jiné - školení trenérů 0 jiné 0 0

Dotace na činnost KŠSV 100 000 100 000 Dotace a příspěvky 20 000 32 719,97

dotace KÚ na KCTM 100 000 100 000 Příspěvky oddílům Grantový program 20 000 8 800

jiné 0 0 Propagační materiály 0 15 919,97

Dar účastníci ZODM 0 8 000

Příjmy ze sportovní činnosti 6 500 0 KCTM 120000 154 965

Školení rozhodčích 4 000 0 Příspěvky na soustředění a účast na turnajích 3 000 9 400

Školení trenérů 2 500 0 Odměny trenérů – dohody 5 000 15 380

Pořádání sportovních akcí 0 0 Odměny trenérů – faktury 85 000 93 658

Zdaňované činnosti 0 Cestovné 8 000 6 447

Smlouva o reklamě 0 0 Nájemné 12 000 4 650

Prodej metodických materiálů 0 0 Ubytování, stravování 2 000 20 430

Jiné 0 0 Jiné - příspěvek manažera projektu, spotřební materiál 5000 5 000

Ostatní příjmy 0 66 065,39 Provozní náklady 23000 23 483,08

Dary 0 8 000 Účetnictví 5 000 5 000 5

Bankovní úroky 0 0 Web 800 1 174,43

Jiné - využití zůstatku na účtu 0 57 915,39 Paušály 12000 12 000

Jiné - vratka poplatku za kolek 0 70 Cestovné 3 000 4 524

Další náklady 2 200 784,65

pokladna k 31.12.2022 29 Kč

stav účtu k 31.12.2022 50 786,05

Hospodářský výsledek -42 074,34

Záporný hospodářský výsledek je dán tím, že jsme již uhradili příspěvky na KP bleesk a rapid 2023 - 10 000 Kč, přispěli jsme na ME a MS - 14 000 Kč a nakoupili propagační předměty - 16 000  
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10.2. Rozpočet na rok 2023 

Rozpočet KŠSV 2023

Návrh Skutečnost Návrh Skutečnost

Příjmy 269500 Výdaje 269500

Členské příspěvky 54000 Školení a metodická činnost 6000 4

 řádné 50 000 rozhodčí 3 000

 mimořádné 4 000 trenéři 3 000

registrace cizinců 0 ostatní 0

Soutěže družstev 24 000 Soutěže družstev 25000

startovné 12 000 odměna vedoucích soutěží 7 500

poplatky LOK 0 poplatky LOK 0

poplatky ELO 12 000 poplatky ELO 12 000

pokuty 0 poháry 5 500

ostatní 0 ostatní 0

Soutěže jednotlivců 0 Soutěže jednotlivců – dospělí 20 000

startovné 0 příspěvek pořadatelům 16 000

poplatky LOK 0 medaile a diplomy 4 000

poplatky ELO 0 Soutěže jednotlivců – mládež 15 500

pokuty 0 příspěvek pořadatelům 11 500

ostatní 0 medaile a diplomy 4 000

Příjmy od ŠSČR 85 000 Mzdové náklady 10 000

příspěvek na KCTM 45 000 odměny VV 10 000

příspěvek na funkcionáře 45 000 Smlouvy s externími pracovníky 0

jiné - školení trenérů 0 jiné 0

Dotace na činnost KŠSV 100 000 Dotace a příspěvky 15 000

dotace KÚ na KCTM 100 000 Příspěvky oddílům 15 000

jiné 0 jiné 0

Příjmy ze sportovní činnosti 6 500 KCTM 145000

Školení rozhodčích 4 000 Příspěvky na soustředění a účast na turnajích 5 000

Školení trenérů 2 500 Odměny trenérů – dohody 20 000

Pořádání sportovních akcí 0 Odměny trenérů – faktury 95 000

Zdaňované činnosti 0 Cestovné 8 000

Smlouva o reklamě 0 Nájemné 8 000

Prodej metodických materiálů 0 Ubytování, stravování 4 000

Jiné 0 Jiné - příspěvek manažera projektu, spotřební materiál 5000

Ostatní příjmy 0 Provozní náklady 33000

Dary 0 Účetnictví 5 000

Bankovní úroky 0 Web 1 000

Jiné - využití zůstatku na účtu 0 Paušály 24 000

Cestovné 2 000

Další náklady 1 000

Pro rok 2023 navrhujeme vzhledem ke zvýšení cen energií navýšení paušálů členům VV o dvojnásobek.  

 

Zpracovala Mgr. Eva Šimečková 


