
Podklady ke "Zprávě KM JčŠS za sezónu 2018-19 

Podklad k diskusi KM JčŠS rozšířeno o názory trenérů a rodičů. 

V úvodu je nutné i letos mít na zřeteli, že jsou jasně vyhlášené postupové turnaje a kategorie, které musíme 
dodržet a dodrželi jsme je bez ohledu na diskusi. Některé turnaje jsou náborové, u jiných nám šlo o hráčskou 
kvalitu a kvalitu postupujících. Dá se konstatovat, že pro každého mladého hráče bez rozdílu síly a věku se 
dělal nějaký turnaj.  

Novinkou ročníku bylo, že pořadatelé téměř všech finálových turnajů měli povinně žádat o dotaci na KÚ Č. 
Budějovice. Obdrželi jí: QCC Č. Budějovice na KP RŠ, ŠACHklub Tábor KP PŠ, ŠS Bechyně KP BŠ, ŠACHklub Písek 
podal, ale neobdržel na KPDMLŽ. Je nutné v tom i nadále pracovat 

Ad1) Vyhodnocení soutěží jednotlivců  

1 Velká cena Jč. kraje: 

Základní myšlenka  

Zavést rapidové turnaje - seriál, kde to nebude podle věku, ale podle výkonnosti hráčů.  Byly 4 turnaje a 
proběhly bez výrazných závad. Turnaje byly na tradičních místech 2x v CB, 1x Veselí a 1x Písek. Zbytečně se 
nejezdilo někam na okraj kraje a tím se to i odrazilo na dobré účasti. Bohužel nám to ale neumožňuje 
rozšiřovat vliv na jiné místa - např. Krumlov, J. Hradec, Strakonice atd. Vklady do turnajů byly 50,- Kč. 
Pořadatelé dostali dotaci od JčŠS.  Nejdiskutovanější bylo bodování převedeno na věkové kategorie.  

Velký plus bylo, že se střetávali začátečníci spolu, v 2 turnajích dokonce i hráči, kteří byli na svém 1. turnaji. 
Nedařilo se vnímat postupy po 1.turnaji.  

Pokud bych měl hodnotit místa konání tj. hrací sály a podmínky pro hráče a doprovod nejlepší 2. turnaj, 
nejhorší Veselí. U Veselí místnosti nebyly tak vhodné a tragické toalety na tak velké množství lidí. Příště by se 
mělo hrát v dolním sále. Přesto nevím, ale jak je to tam s osvětlením.  

Velkou cenu je nutné lépe prodiskutovat co do organizace. Osobně si myslím, že zvyšovat počty turnajů není 
dobré, Pouze 33 hráčů se účastnilo všech turnajů. Určitě doporučuji, aby se turnaje uskutečnili ve 4 okresech. 
Protože potenciál vidím v JH, tak bych doporučil 1 turnaj dát do tohoto okresu.  

Statistiky a výsledky měli všichni možnost sledovat v oddílech hráčů, kteří se akcí účastnili.  

Účast hráčů podle oddílů: 

Celková účast:   143 hráčů  

DDM Písek    1 účastník 

Slávia Č. Budějovice  1 účastník 

Soběslav    1 účastník 

J. Hradec    2 účastníci 

Týn     2 účastníci 

ŠS Bechyně    3 účastníci 

ŠO Hraničář H. Stropnice 4 účastníci 

Kaplice    5 účastníků 

Sokol Tábor    5 účastníků 

ŠK Veselí n.L.   7 účastníků 

Ledenice    8 účastníků 



ŠACHklub Písek   19 účastníků 

ŠACHklub Tábor  25 účastníků 

VSTE Č. Budějovice  25 účastníků 

Qcc Č. Budějovice  33 účastníků  

Zapojeno 15 subjektů 

 

2 Rapid šach - finále: 

Základní myšlenky  

Konalo se v Č. Budějovicích. 5 skupin chlapců 5 skupin dívek. U chlapců nejslabší kategorie H16, záměr H18 
nevyšel. U dívek slabě obsazeno D8 a D16, D18 se rovněž nepodařilo. Nižší účast byla i u D12. Problémy 
jsou dané i  nízkým počtem registrovaných dívek. Kategorie byly spojeny jen u dívek. Celkově se zúčastnilo 
finále 87 hráčů a hráček což je dobré. Hrací místnost byla výborná. Organizaci turnaji hodnotím velice 
pozitivně.  

Statistiky: 

Celkem: 87 hráčů a hráček 
H8: 15 hráčů 20011-ml. D8:  1 
H10:  17 hráčů 2009-10 D10 9 
H12:  16 hráčů 2007-8  D12 3 
H14:  14 hráčů 2005-6  D14 6 
H16:  5 hráčů  2003-4  D16 1 
  

3. KP praktický šach H10-18 + Dívky 3 denní   

Ani u letošního ročníku se nepodařilo naplnit kategorie na vysněné počty hráčů. Doporučuji se nad tím 
zamyslet. Od M. Novotného přišla žádost pro příští rok, aby hráč, který má jasný postup na M-Čech či ČR 
mohl hrát jinou kategorii ne povinně H18. Z mého pohledu to nedoporučuji. Zpestřilo se to i pro doprovod, 
byl pro ně turnaj. Hrálo se již tradičně v hotelu Lužnice v Plané nad Lužnicí. Jsou zde dobré podmínky pro 
hru - klid, osvětlení apod., zázemí pro doprovod, celodenní strava a kdo by chtěl být ubytován, tak vcelku 
dobré ceny. Děti v rámci relaxu mají možnost za dobrého počasí řádit venku na dětském hřišti.  

 by mělo být na vahách pro diskusi, zda změnit systém. Zastávám názor, že by mělo jít o kvalitu hráčů a 
tudíž hry. Pořadatel přepsal partie do el. podoby mimo H18. Zvolené tempo pro jednotlivé kategorie 
vhodné. Čas na partie se plně nevyužíval zejména u H10, ale u dalších kategorií nic moc. Dařilo se držet 
doprovod mimo hrací místnost. Samozřejmě, že někteří to nectili.  

Navrhované možné změny by měla KM řešit. Nutno vzít v potaz počet elistů a statistiky účasti 
v předchozích ročnících, definovat počet hráčů. 

Statistiky: 

Celkem: 87 hráčů a hráček 
H10:  15 hráčů 20010-ml. D10 2 
H12:  12 hráčů 2008-9  D12 3 
H14:    9 hráčů 2006-7  D14 4 
H16:    6 hráčů  2004-5  D16 1 
H18:      6 hráčů 2002-3 

 
 
 
 



4.KP bleskový šach do 16 let 

Letos se již po třetí uskutečnil i samostatný turnaj pro mládež součástí turnaje "Memoriál R. Hrubce" v 
Bernarticích. Zúčastnilo se ho 13 dětí dvojkolově, další hráči se hlásili do kategorie dorost.   

Pořádal oddíl ŠS Bechyně a získal na to dotaci i od KÚ CB.  

Tato akce je hlavně doprovodná herní nabídka pro hráče a možností si vyzkoušet, že zvládnou partii v 
krátkém čase a mají tak možnost si uvědomit, že když mají více času, tak mohou déle přemýšlet.  

Ad2) Vyhodnocení soutěží družstev  

Tyto soutěže jsou v prvé řadě o kvalitní a početné členské základně. V našem kraji mají dobrou členskou 
základnu co do počtu k 1. 3. 2019 následující: 

 Oddíly s mládeží 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem 

DDM Písek     2   2     1         5 

QCC České Budějovice 1 1 1 3 3 8 4 8 12 12 8 1 62 

Sokol Tábor             3 1   1 2   7 

ŠACHklub Písek   1 1 1 2 2 3 7 11 3 2   33 

ŠACHklub Tábor z.s. 3 4 1 6 5 3 9 7 16 8 13   75 

ŠA VŠTE, z.s. 1 3 5 4   2 6 2 2   1   26 

Šachový spolek Bechyně       1 1   1       1   4 

Olympia Č. Budějovice 1           3 1 2 1 1   9 

ŠK Týn nad Vltavou 1                       1 

ŠK Veselí n.L. 1 1     2 2     1       7 

Hraničář H. Stropnice       1 1   1   3 1 1   8 

ŠO TJ Tatran Prachatice             1           1 

TJ Jiskra Třeboň   1         1           2 

TJ Slovan J. Hradec     1 1                 2 

TJ Spartak Kaplice 1   1 3 1 2             8 

TJ Spartak Soběslav           1   1         2 

  9 11 12 20 17 20 32 28 47 26 29 1 252 

 

Statistika ukazuje, že soutěž družstev st. žáků má možnost hrát cca jen 9 oddílů a ml. žáků 7 oddílů. Jediný 
3 oddíly mají v čl. základně všechny ročníky, když nebudeme brát nejstarší a nejmladší.  

1. Družstva mladších hráčů 

Účast letos jen 9 družstev, ze 4 oddílů. ŠACHklub Tábor – 2,  QCC Č. Budějovice – 4,  VŠTE – 2 a ŠACHklub Písek 1. 

Kdo mohl postavit: Sokol Tábor, Olympia Č. Budějovice, Hraničář H. Stropnice. Očekával jsem i Písek že bude mít více 

družstev.  Soutěž je pro některé oddíly, které mají slabší čl. základnu problémem, zejména pokud nemají dívku. 

Musíme i oslovovat DDM. Vždyť jsou děti např. v Milevsku, J. Hradci atd.  Tato soutěž by měla být prioritou všech 

oddílů. Jde o rozvoj ml. šachu.   

2. Družstva mládežnická liga o postup do 1. ligy 

Účast "alespoň" 2  družstev. Do soutěže se přihlásily VŠTE CB "C" a ŠACHklubu Tábor „B“.  I zde by mohly hrát i jiné 

oddíly - např. QCC Č. Budějovice, ŠACHklub Písek, ŠO Veselí, Stropnice či Kaplice. Nemusí to znamenat, že mají hrát o 

postup, ale jako nabídka dalšího turnaje pro mládež.  



 

3. Družstva starších žáků – Zaječice/Chrudim 

Účast zde je i reprezentací našeho kraje. Tradičně se této akce účastní oddíly QCC Č. Budějovice, VŠTE, ŠACHklubu 

Tábor. Součástí je i turnaj nadějí - dvojic. V obou turnajích v posledních letech má náš kraj úspěchy. Škoda, ale že 

další oddíly nemají o tuto nejlepší akci v ČR zájem. Minimálně o turnaj dvojic - nadějí kroužků. 

4. Přebor škol 

V našem kraji organizujeme jen krajské kolo. Letos se konal i konkurs na tuto akci. Doporučuji, pokud o akci bude mít 

zájem více pořadatelů, zopakovat. Letošní ročník vidím hodně pozitivně a jsem rád, že se nenaplnily pesimistické 

názory některých lidí. Z mého pohledu ale připouštím, že to bylo i díky rozhodčí, která nesledovala hru svěřenců, ale 

tvrdě vyžadovala výsledky hry a nevytvářela prostoje. Je to propagační turnaj a musíme mít vždy v potaz doprovod 

škol a slib školy k rodičům. Turnaj musí mít partu lidí, která je o turnaj ochotna se postarat. Nadále je asi utopií 

zakládat okresní přebory. Ale turnajům v okresech nemusíme bránit. OP by jistě byli přínosem pro propagaci 

v daném regionu. Nedokážu odhadnout možnou kapacitu letošního sálu. Ale myslím si, že akce by měla být v Č. 

Budějovicích zejména z důvodů dopravních.      

Lze konstatovat, že všechny akce, které máme povinně dělat, se uskutečnily.  

Ad3) Další činnosti mládeže 

1. KTCM 

Krajské tréninkové centrum mládeže se v našem kraji v současné době stabilizovalo. Sice stále přetrvávají 

drobné rozpory, ale věřím, že je možné řešit kompromisem. Musí být nastavena i realita pořádání akcí. Máme 

manažera, který to řídí. Byla sestavena Listina talentů, rozdělena do skupina "A" a "B". Skupina "B" je rozdělena 

na Sever a Jih.  Skupinu "A" organizuje přímo manažer, skupiny "B" si mohou řídit oddíly. Pro rok 2019 přiteklo a 

přiteče do této činnosti cca 70 + 100 tisíc. Díky dotaci od KÚ Č. Budějovice se s tím budeme muset poprat. S 

manažerem KTCM už jsme probírali další možnosti co a jak hradit.  

Nové návrhy jsou: 

• doplnit LT o skupinu "C" - hráči navržení oddílem bez podmínek v ní zařazených (myslí se tím elo) na 

základě vyšší aktivity hráče 

• zřídit oddílová centra  

• nabídnout hráčům tréninky po internetu, placené JčŠS za spoluúčasti hráčů a zajištění kontroly účasti 

hráče.  

  Šachy do škol 

Do tohoto programu se zapojilo 21 škol.  Na okrese CB - 10 a na okrese TA - 11 Manažerem této činnosti za náš 

kraj je pan Ing. Havlíček Nemám přehled o zapojení do Přeboru škol, o počtech dětí v projektu zapojených a 

kolik dětí se i zaregistrovalo do ŠSČR. Určitě je tu možnost větší spolupráce, např. na Táborsku budeme moci 

oslovovat učitele např. z Choustníku či TSG a zvát je na akce.  

Škola Kontakt   

CZŠ Rudolfovská České Budějovice Jiří Havlíček  sachovaskola@qcc.cz  CB 

ZŠ a MŠ L. Kuby České Budějovice Jiří Havlíček sachovaskola@qcc.cz  CB 

ZŠ a Nerudova České Budějovice Jiří Havlíček  sachovaskola@qcc.cz  CB 

GYMNÁZIUM Jírovcova České 

Budějovice Jiří Havlíček  sachovaskola@qcc.cz  CB 

ZŠ Máj II České Budějovice Jiří Havlíček  sachovaskola@qcc.cz  CB 

ZŠ Pohůrecká České Budějovice Jiří Havlíček  sachovaskola@qcc.cz  CB 
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ZŠ A MŠ Kubatova České Budějovice Jiří Havlíček  sachovaskola@qcc.cz  CB 

ZŠ Matice školské České Budějovice Jiří Havlíček  sachovaskola@qcc.cz  CB 

ZŠ Bezdrevská České Budějovice Jiří Havlíček  sachovaskola@qcc.cz  CB 

ZŠ a MŠ Nová České Budějovice Milan Durchan  reditel@zsnovacb.cz CB 

Táborské soukromé gymnázium a ZŠ Lenka Hlavicová  lenka.hlavicova@email.cz  TA 

ZŠ Sezimovo Ústí Petr Hostaša  hostasa.p@seznam.cz TA 

ZŠ Zborovská Tábor Jaroslav Odehnal  sachklub.tabor@seznam.cz  TA 

ZŠ Mikuláše z Husi Tábor Anna Zlámaná  annazlamana@gmail.com  TA 

ZŠ A MŠ Čekanice Tábor Jaroslav Odehnal  sachklub.tabor@seznam.cz  TA 

ZŠ  a MŠ Husova Tábor Jaroslav Odehnal  sachklub.tabor@seznam.cz TA 

ZŠ Orbis Pictus Tábor 
Anna Tůmová , Jaroslav 
Odehnal  sachklub.tabor@seznam.cz TA 

ZŠ Malšice Jaroslav Odehnal  sachklub.tabor@seznam.cz  TA 

ZŠ Helsinská Tábor Jaroslav Odehnal  sachklub.tabor@seznam.cz  TA 

Gymnázium Tábor Jaroslav Odehnal  sachklub.tabor@seznam.cz  TA 

ZŠ Choustník  Lukáš Stabrava  lukas.stabrava@seznam.cz TA 

 

2. Podpora šachových kroužků 

Toto je výborný program pro oddíly, které chtějí pracovat s mládeží. Pokud máte alespoň 5 aktivních hráčů (a 

aktivitou se rozumí 2 účasti na daných akcích), můžete dosáhnout na dotační prostředky. Oddíly QCC, ŠK TA, ŠK 

Písek a ŠA VŠTE si na ně šáhly. Velká příležitost pro získání odměny pro trenéry, ale i pro podporu aktivních 

hráčů. Je něž chybou, že se oddíly nestarají o budoucnost. Oficiálního manažera dosud nemáme, tak to dělá 

předseda KM. Přitom je i zde vyčleněna odměna.  

 Olympiáda mládeže 

Opět po 2 letech bude ZODM v Karlovarském kraji.  šachy budou součástí této olympiády. Dostal jsem od KÚ za 

úkol sestavit družstvo a jsem členem přípravného štábu za JčKÚ a ČUS. Oslovil mě i pořadatel za šachy, aby naše 

družstvo mělo i dresy. Zde se budu chtít poradit jaké zvolit. V dotaci od KÚ CB jsem na to myslel, tak tam máme 

vyčleněné položky.  

Opět bych chtěl složit družstvo (bylo to na předchozích 2 omypliádách), kde budou zastoupeny všechny hlavní 

největší oddíly kraje - ŠACHklub Tábor, QCC Č. Budějovice, ŠA VŠTE Č. Budějovice a ŠACHklub Písek. Družstvo je 

čtyřčlenné ročník 2004, 2006, 2009 a dívka. Doporučuji, aby v návrzích nebyli hráči, kteří už tuto akci absolvovali, 

ale dát možnost dalším.  

Složení předchozích: 

2016: Miesbauer (Písek), Tůmová (Tábor), Nagy (QCC) Šťastná (VŠTE)   

2018: Hák (Tábor), Lorencová (VSTE), Stínka (Písek), Šimůnek (VŠTE)    

3. Školení trenérů 

Letos proběhlo školení trenérů 3.třídy za účasti 6 (7) hráčů. V pondělí 10. června se konaly závěrečné zkoušky. 

Všichni je úspěšně dokončili.  

S Aloisem Bartošem jsme se shodli, že by měly být jinak organizované (snížit počet přednášek pouze na 1 víkend, 

dále, že práce by měly být definované pro koho je určena (začátečníci, středně pokročilí, pokročilí, všechny), 

vklad by se měl po úspěšném absolvování plně vracet, jako podpora hráče, který má o trénování zájem.  Zkoušky 

absolvovali: D. Rolínek, F. Rolínek, M. Zeman, M. Borkovec, Z. Vybíral a P. Loskot.      
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4. Závěr  

Jako předseda KM JčŠS a člen věřím, že se bude prohlubovat spolupráce oddílů a společně budeme dosahovat 

dobrých výsledků. 

Návrhy co řešit: 

❖ Velká cena  - bodování, zapojení dalších oddílů do pořadatelské činnosti  

❖ KP rapid šach - jak dál s kategorií HD18, posunout turnaj na dřívější termín 

❖ KP v praktickém-vážném šachu - jak dál v kategorii HD18, zda umožnit mladším hrát starší kategorii, 

počet hráčů ve finále, tempo hry. 

❖ KP v bleskovém šachu - hledat jiný zajímavější termín 

❖ Formy podpory rozšiřování členské základny 

❖ Jakou zvolit formu k vyšší účasti družstev KPDMLŽ 

❖ Jakou zvolit formu k vyšší účasti družstev KP Ligy mládeže 

❖ Informovat rodiče o možnosti účasti v Chrudimi a nahradit tak oddíly 

❖ Nadále zvýšit podporu pořadateli na krajské kolo Přebor škol 

❖ řešit v rámci rozpočtu podporu úspěšných absolventů trenérských zkoušek 

❖ Sestavení družstva na ZODM se zastoupením všech nejpočetnějších oddílů 


