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Zpráva předsedy Komise mládeže JŠS za rok 2022. 

Komise mládeže JŠS pracovala v roce 2022 ve složení Jiří Havlíček (předseda – QCC České Budějovice), 

Rudolf Černík (člen – ŠA VŠTE) a Andrea Kadlecová (člen – ŠACHklub Tábor). 

Situace v mládežnickém šachu byla významně ovlivněna covidovou pandemií v předchozích dvou letech. 

Došlo k přerušení prezenčních kroužků a turnajů pro začínající děti. Lépe na tom byli zkušenější mladí 

šachisté, kteří se zúčastňovali on-line výuky a soutěží družstev dospělých, které nebyly tolik omezeny. 

Proto byl okamžitě po ukončení covidové pandemie rozběhnut seriál Velkých cen Jihočeského kraje. Ten je 

koncipován jako náborová soutěž pro nové, začínající a mírně pokročilé šachisty. S tímto ohledem byly 

stanoveny 4 kategorie na základě ratingů dětí: 

 

Statistika účasti dětí v uskutečněných 7 Velkých cenách je uvedena v následující tabulce: 

 

Z tabulky je patrné, že se zapojilo 20 klubů, což je velmi pozitivní a dá se na tom nadále stavět. Ve všech 

turnajích startovalo celkem 450 dětí (některé samozřejmě opakovaně). V tabulce jsou i celkové  
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účasti dětí a zároveň průměrná účast z každého klubu v jednom turnaji. Potěšující je výsledek nově založené 

Šachové školy Velešín, jejíž čísla jsou trochu zkreslená, protože část jejich žáků přestoupila do QCC České 

Budějovice, se kterým úzce spolupracuje. Její výsledek je ve skutečnosti ještě lepší. 

Rozložení účasti dětí do jednotlivých výkonnostních skupin znázorňuje následující tabulka: 

 

Tato tabulka ukazuje správnost přijaté koncepce. Vyspělejší děti ze skupiny D se postupně dostávají do 

skupin C a B, případně i A. Aktuálně je ve skupině C oprávněno startovat 29 dětí, ve skupině B 15 dětí a ve 

skupině A 20 dětí. Samozřejmě se jedná pouze o ty, kteří si postup vybojovaly. Tyto seznamy se po každé 

Velké ceně aktualizují. K těm, co si postupy vybojovaly ještě patří děti, které mají odpovídající rating.  

Aby byla zachována motivace dětí, byl definován systém postupů do vyšších úrovní. Ze skupiny D postupuje 

do skupiny C 5 prvních dětí z turnaje D skupiny, ze skupin C a B do vyšší skupiny postupují první 3 děti. 

Tímto mechanismem postupují vyspělejší děti do silnějších skupin, kde je čekají těžší soupeři. 

Na rozdíl od předchozích let se uskutečnily všechny mládežnické turnaje: KP v rapid šachu, KP škol, KP 

družstev mladších i starších žáků, KP v praktickém šachu, KP mládeže v bleskovém šachu. Vyspělejší mládež 

to má jednodušší, protože jejich možnost startu v turnajích a soutěžích v praktickém šachu je poměrně 

bohatá. Celá řada dětí nastupuje v týmech 3., 2., a 1.divize, dále i v 2. a 1.lize dospělých. Jihočeské týmy ŠA 

VŠTE, ŠACHklubu Tábor a QCC České Budějovice startují v 1.lize mládeže. Řada dětí startuje i v silných Open 

turnajích (Šachový festival České Budějovice, Open Teplice, Open Olomouc, Open Plzeň, Open Říčany, Open 

Klatovy, Open Nové Hrady, …). Ladislav Nagy (QCC České Budějovice) a Jakub Stinka (Chess Club Písek) 

startovali i v uzavřených IM turnajích.  

Přehled nejzajímavějších výsledků jihočeských žáků v národních a republikových turnajích v roce 2022: 

3.místo na MČR dívek v praktickém šachu do 16 let Daniela Nagyová (QCC České Budějovice) 

7.místo na MČR dívek v praktickém šachu do 16 let Beáta Havelková (QCC České Budějovice) 

2.místo na MČR hochů v praktickém šachu do 14 let Daniel Pražák (ŠA VŠTE) 

5.místo na MČR hochů v praktickém šachu do 16 let David Hák (ŠACHklub Tábor) 

2.místo na MČR dorostenek (do 18let) v praktickém šachu Martina Šťastná (ŠA VŠTE) 

2.místo na MČR juniorek (do 20 let) v praktickém šachu Martina Šťastná (ŠA VŠTE) 

2.místo na MČR školních týmů 6.-9.třídy (gymnázium Jírovcova České Budějovice) 

5.místo na MČR školních týmů středních škol (gymnázium Jírovcova České Budějovice) 

5.místo na MČech hochů v praktickém šachu do 12 let Martin Tejnor (Chess Club Písek) 

16.místo na MČech hochů v praktickém šachu do 14 let Marek Garabik (ŠA VŠTE) 

17.místo na MČech hochů v praktickém šachu do 14 let Alexandr Gregor (QCC České Budějovice) 

4.místo na MČech hochů v praktickém šachu do 16 let Jakub Šimon Šimůnek (ŠA VŠTE) 

12.místo na MČech hochů v praktickém šachu do 16 let Matěj Slabý (ŠACHklub Tábor) 

2.místo na MČech dívek v praktickém šachu do 16 let Beáta Havelková (QCC České Budějovice) 

6.místo na MČech dívek v praktickém šachu do 10 let Samantha Kadlecová (ŠACHklub Tábor) 

4.místo na MČech dívek v praktickém šachu do 8 let Agáta Postlová (ŠA VŠTE) 

5.místo na MČech dívek v praktickém šachu do 8 let Mia Pechušková (ŠACHklub Tábor) 

6.místo na MČR hochů v rapid šachu do 14 let Marek Garabik (ŠA VŠTE) 

4.místo na MČR juniorů do 20 let v rapid šachu Ladislav Nagy (QCC České Budějovice) 

Mistryně ČR dorostenek do 18 let v rapid šachu Martina Šťastná (ŠA VŠTE) 
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Mistryně ČR juniorek do 20 let v rapid šachu Martina Šťastná (ŠA VŠTE) 

5.místo na MČR dorostenek do 18 let v rapid šachu Daniela Nagyová (QCC České Budějovice) 

7.místo na MČR dorostenek do 18 let v rapid šachu Beáta Havelková (QCC České Budějovice) 

2.místo na Polofinále MČR dorostenek do 18 let v praktickém šachu Martina Šťastná (ŠA VŠTE) 

3.místo na Polofinále MČR dorostenek do 18 let v praktickém šachu Daniela Nagyová (QCC České 

Budějovice) 

2.místo na Polofinále MČR juniorek do 20 let v praktickém šachu Martina Šťastná (ŠA VŠTE) 

3.místo na Polofinále MČR juniorek do 20 let v praktickém šachu Daniela Nagyová (QCC České Budějovice) 

Z uvedeného seznamu je patrné, které kluby se nejvíce zasloužily o reprezentaci Jihočeského kraje.  

V roce 2022 se také uskutečnila vícedenní soustředění. Ta pokládá KM JŠS za klíčová, protože při nich je 

možné se zaměřit na náročnější témata, na která není z časových důvodů při prezenčních kroužcích 

dostatečný časový prostor. Tato soustředění uspořádaly kluby QCC České Budějovice (14.-17.4.2022) a 

(25.7.-7.8.2022), ŠACHklub Tábor (16.7.-23.7.2022), ŠA VŠTE (18.7.-22.7.2022), Chess Club Písek (15.7.-

21.7.2022) a Sokol Tábor (27.8.-31.8.2022). Tato soustředění jsou důležitá i tím, že jejich náplň definují 

kluboví trenéři, kteří nejlépe znají své svěřence a jsou proto efektivní. Přednáší na nich  

i smluvení kvalifikovaní externí trenéři (v roce 2022 GM Petr Velička, IM Richard Biolek, IM Ivan Hausner).  

K péči o širokou mládežnickou základnu patří i projekt Šachy do škol. Tento projekt nespadá do kompetence 

KM JŠS ani VV JŠS, je řízen přímo ŠSČR. Krajským koordinátorem tohoto projektu je Jiří Havlíček. V roce 

2022 dosáhl Jihočeský kraj největšího nárůstu z celé ČR, což se může v krátkém časovém horizontu projevit 

nárůstem mládežnické základny. 

Nejslabším článkem v péči o mládež je slabé zapojení jihočeských klubů do pořádání akcí pro mládež. To je 

důsledek ubývání dospělé členské základny, kdy se těžko shání lidé, kteří by hráli zápasy, natož aby se 

starali o mládež a jezdili s nimi na turnaje. Přehled zapojení jihočeských klubů do akcí pro mládež na krajské 

úrovni: 

QCC České Budějovice 

1.Velká cena, 2.Velká cena, 6.Velká cena ve spolupráci s Šachovou školou Velešín, krajské kolo Přeboru škol, 

KP družstev mladších žáků, QCC Cup, Open České Budějovice, Šachový festival České Budějovice (celkem  

8 akcí) 

ŠA VŠTE 

4.Velká cena, 5.Velká cena, 7.Velká cena, KP družstev starších žáků, KP mládeže v praktickém šachu,  

KP mládeže v bleskovém šachu, Open Nové Hrady, MČR školních týmů (celkem 8 akcí) 

ŠACHklub Tábor 

ChessLady, Čertovské šachy, Turnaj o Pohár Mistra Jana, Svatováclavský turnaj (celkem 4 akce) 

Chess Club Písek 

3.Velká cena, KP mládeže v rapid šachu (celkem 2 akce) 

Sokol Tábor 

Táborská věž, Silvestrovský turnaj rodinných dvojic (celkem 2 akce) 

 

Ing.Jiří Havlíček 

Předseda KM JŠS 

22.1.2022 


