
  

Krajský přebor družstev mládeže 2023 vyhrálo céčko Světlé 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 18. února se hrál ve Světlé nad Sázavou ve Sportovním centru Pěšinky Krajský 
přebor družstev mládeže 2023. Do soutěže se přihlásila 4 družstva. Své A týmy vyslaly TJ 
Jiskra Havlíčkův Brod a Šachový oddíl Křižánky. TJ Náměšť nad Oslavou má svůj A tým v 1. 
lize mládeže, proto nominovala družstvo B. ŠK Světlá nad Sázavou má svůj A tým v Extralize 
mládeže a B tým v 1. lize mládeže, proto nominoval družstvo C. Ambicemi na vítězství 
v Krajském přeboru a postup do 1. ligy se netajily týmy Havlíčkova Brodu, Náměště B i 
Světlé C.  

 

 
 

Družstva hrála systémem každý s každým na 3 kola. Hráči měli vždy 40 minut na partii plus 
30 sekund na tah. Všechny zápasy se hrály v pěkné a prostorné klubovně Šachového klubu 
Světlá. Pro trenéry a hráče, kteří dohráli, zajistili pořadatelé druhou klubovnu, ve které 
měly děti k dispozici šachy pro analýzy a prostor pro relax. Pro nejlepší tři týmy byly 



  

připraveny poháry. Pro všechna družstva byly zajištěny věcné ceny a diplomy. Pořadatel 
zajistil pro účastníky obědy v bufetu U Havlů.  Občerstvení bylo zajištěné přímo v klubovně 
ŠK. Hlavním rozhodčím byl IA Zdeněk Fiala. 

V prvním kole narazili domácí hráči na béčko Náměště. Po dlouhém a vyrovnaném boji 
skončil zápas remízou 3:3. Jiskra Havlíčkův Brod zaznamenala šťastné vítězství v poměru 
3,5:2,5 s ŠO Křižánky. V druhém kole Náměšť B porazila vcelku rychle Křižánky 6:0. Světlá 
C sehrála dlouhý a dramatický zápas s Havlíčkovým Brodem. Výsledkem bylo vítězství 
domácích v poměru 3,5:2,5. Ve třetím kole Světlá obdobně jako Náměšť porazila Křižánky 
6:0. V druhém zápase bojovala Náměšť o celkové první místo a postup do 1. ligy, zatímco 
Havlíčkovu Brodu by zápasové vítězství zajistilo 2. místo a pozici náhradníka pro postup do 
1. ligy. Po dramatických zápletkách skončil duel remízou 3:3, což znamenalo pro Náměšť 
konečné 2. místo a pro Havlíčkův Brod 3. místo. 

 

 
 
Krajský přebor družstev mládeže 2023 vyhrálo družstvo ŠK Světlá nad Sázavou „C“, když 
v KP zaznamenalo dvě vítězství a jednu remízu. Družstvo ŠK Světlá „C“ postoupilo do 1. ligy 
družstev mládeže 2023/2024. Druhé místo vybojovalo družstvo TJ Náměšť nad Oslavou 
„B“, které zaznamenalo jednu výhru a dvě remízy. Třetí příčku obsadila Jiskra Havlíčkův 
Brod „A“, která jednou vyhrála, jedno remizovala a jednou prohrála. Šachový oddíl 
Křižánky se umístil na čtvrtém místě.  

Vítězný tým hrál v sestavě Šimon Lang, Dan Srba, Hanka Bártová, Adam Novotný, Irena 
Holatová a Lukáš Macela. Náměšť hrála v sestavě Martin Policar, Anežka Kavanová, 
Markéta Šťávová, David Žaža, Lucie Šťávová a Valentýna Kavanová. Za Havlíčkův Brod 
nastoupili Matěj Pavliš, Tomáš Koumar, Patrik Kocman, Tomáš Hlaváč, Kvido Wasserbauer, 
Marek Rataj a František Zdražil. Šachový oddíl Křižánky reprezentovali Adam Trávníček, 
Lukáš Zelený, Benjamin Preisler, Barbora Haraštová, Pavel Vo Trong Lap a Jan Preisler. 



  

Velké uznání si zaslouží první trojka Havlíčkova Brodu, která tým držela ve všech zápasech. 
Matěj Pavliš uhrál na 1. šachovnici 2,5 bodu, Tomáš Koumar a Patrik Kocman získali 100% 
na 2.  a  3. šachovnici. Na 4. šachovnici byli nejlepší Adam Novotný a David Žaža, když získali 
shodně 2,5 bodu. Na 5. šachovnici byly nejlepší Irena Holatová a Lucie Šťávová, když získaly 
shodně 2,5 bodu. Na 6. šachovnici uhrála 100 % Valentýna Kavanová. 

 

 
 

 
 



  

Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům za jejich šachové výkony a bojovné partie. 
V rozhodujících zápasech byly vždy dvě až tři velice dlouhé partie. Jejich kvalita byla 
srovnatelná s ligovými partiemi. Také bych chtěl poděkovat všem trenérům za jejich práci 
s mládeží. Velké poděkování patří Kraji Vysočina za finanční podporu talentované mládeže 
KŠS Vysočina. Poděkování si zaslouží také město Světlá nad Sázavou trvalou za podporu 
šachu.  
 
 
Zdeněk Fiala, ŠK Světlá nad Sázavou 
 
 
Výsledky: 
http://chess-results.com/tnr729929.aspx?lan=5&art=0 
 
Fotogalerie: 
https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/Krajsky_prebor_druzstev_mladeze_2023/ 
 
 
 
 
   
 


