
Závěrečná zpráva z Mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev škol, kategorie 6. – 9. třídy ZŠ 

EA Hotel Kraskov ****, 30.3. – 31.3.2015 

 

Pořadatelem MČR školních družstev v kategorii 6.-9. třídy byl Šachový spolek Železné hory, se kterým 
úzce spolupracovala Základní škola Třemošnice, okres Chrudim.  

Mistrovství se uskutečnilo v nádherném prostředí CHKO Železné hory v nově zrekonstruovaném EA 
Hotelu Kraskov http://www.hotelkraskov.cz/ s kapacitou 170 lůžek.  

S výjimkou Libereckého kraje, kde za vítězné družstvo krajské kvalifikace Gymnázium F.X. Šaldy 
Liberec hrálo družstvo ze Základní školy Česká Lípa, se MČR v dané kategorii účastnila všechna 
oprávněná družstva, možnost startovat využila také družstva s divokou kartou - ZŠ Liteň a ZŠ Hlinsko 
a dále domácí družstvo ZŠ Ronov nad Doubravou. Ve smyslu platných propozic bylo do soutěže 
přijato i družstvo ZŠ Třemošnice, které počet startujících družstev uzavřelo na 32 účastníků. 

Organizační štáb turnaje pracoval v celkovém počtu 6 osob a pravidelně se scházel ve 14 denních 
intervalech za účelem kontroly stavu přípravy a k zadávání řešení aktuálních problémů ve spojitosti 
s přípravou Mistrovství. Výsledek práce štábu se projevil v perfektním zvládnutí provedení 
Mistrovství ve všech důležitých částech. Zejména se podařilo zajistit finanční podporu v objemu cca 
50 000 Kč, která byla využita na úhradu pronájmu hracích sálů se špičkovou technikou, úhradu 
pohárů, diplomů a medailí, nákladů na rozhodčího Mgr. Miroslava Hurtu a trenéra Ing. Evžena 
Gonsiora. Na náklady pořadatelů se Mistrovství účastnil také pozorovatel, předseda KM ŠSČR pan Ing. 
Jiří Havlíček. Dále byl zajištěn naprosto hladký a bezproblémový průběh soutěže s přesným 
dodržením časového plánu, přičemž byl zajištěn i online přenos partií ze tří prvních stolů. Těší nás, že 
odezvy z řad účastníků jsou vesměs velmi pozitivní a pochvalné. 

K výsledkům Mistrovství zde pouze uvádíme, že zvítězilo družstvo Gymnázia Mikulášské náměstí 
Plzeň před Gymnáziem Boženy Němcové Hradec Králové a Základní školou Hošťálková. Na stránkách 
pořadatele, Šachového spolku Železné hory http://sachychvaletice.wbs.cz/MCR-skol-v-sachu.html, 
lze nalézt veškeré doplňující informace k Mistrovství - propozice, startovní listinu, jména a názvy 
sponzorů, podrobné výsledky a fotogalerii.  

Závěrem považujeme za důležité uvést, že MČR našlo velkou podporu (finanční, materiální i morální) 
od měst a obcí, ve kterých Šachový spolek Železné hory působí a kde na tamních školách trenérsky 
vede 76 žáků a žákyň, z nichž je v současnosti registrováno v ŠSČR 33 nových členů. Jedná se o města 
Třemošnice, Ronov nad Doubravou, Chvaletice (všechna Pardubický kraj) a Týnec nad Labem 
(Středočeský kraj). Cílem tohoto snažení je navázat na tradici, která přísluší městu Třemošnice, když 
v době před cca 40 lety, se zde konala Mistrovství Československa desetičlenných krajských 
šachových výběrů mládeže. Šachový spolek Železné hory má proto zájem v pořádání podobných akcí 
pokračovat a na dávnou tradici tak navázat. 

 

Zpracovali: Ing. Lubomír Šilar, člen Rady Šachového spolku Železné hory 

Ing. Ondřej Jareš, předseda Rady Šachového spolku Železné hory 
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