
 
 

 

 

Koncepce činnosti Komise mládeže ŠSČR 
Činnost KM ŠSČR v současné době představuje především zajišťování dlouhodobých i krátkodobých 

soutěží družstev mládeže i soutěží jednotlivců a nadále řízení projektu Podpory šachových kroužků a 

projektu Šachy do škol. Na řízení soutěží družstev a jednotlivců má KM příliš slabý mandát, prakticky 

veškeré snahy o zlepšení současného stavu jsou paralyzovány z krajských či klubových úrovní, i když 

se již objevuje určitá skupina, především z řad kvalifikovaných trenérů, která snahy o zlepšení 

současného stavu podporuje.  

KM ŠSČR musí mít pro svoji práci potřebný mandát, jinak nemůže práci s mládeží řídit, ale pouze 

udržovat v chodu zaběhnuté zvyklosti. Náplní práce KM ŠSČR je péče o masový šach a výkonnostní 

šach. Také by se měla zabývat talentovanou mládeží. 

Masový šach 

Nejprve je zapotřebí vymezit hranici mezi masovým a výkonnostním šachem. Jedna varianta je řídit 

se ratingem (např. masový šach je do úrovně ratingu 1400), avšak užitečnější by bylo spojovat úrovně 

mládeže s jejich znalostmi.  

Oblast masového šachu pokrývá projekt Šachy do škol, který má podpořit průnik šachové hry mezi 

školní mládež a popularizovat u ní šachovou hru. Za tímto účelem byla vyrobena řada cvičebnic 

s metodickými materiály pro vedoucí kroužků. Tyto cvičebnice se osvědčily, protože umožňují vést 

metodicky tréninky i méně zkušeným lektorům. Velice citelně nám na této úrovni chybí výukový 

internetový portál. V tomto směru se připravuje spolupráce s maďarským výukovým portálem 

www.learningchess.net, který je při zkušební výuce vnímán dětmi velice pozitivně. 

Projekt Šachy do škol naráží na nedostatek lektorů na školách a na nepochopení některých klubů, 

které projekt nedoceňují. Zastávají názor, že vyvíjí dostatečnou aktivitu ve svých kroužcích a 

spolupráci se školami nepotřebují. Za zvážení stojí zavést nějaký finanční motivační faktor pro lektory 

lektorů v projektu ŠdŠ. Domnívám se, že řada klubů by pak změnila svůj přístup a počet škol 

zapojených do projektu by významně stoupl. My bychom pak mohli před veřejností i MŠMT 

prezentovat masový charakter projektu a pokusit se pro něj získat finanční prostředky z kapitoly 

vzdělání. 

Další kapitolou je snaha zavést šachové semináře na VŠ, které připravují budoucí pedagogické kádry. 

Tato snaha je zatím sporadická (Praha, České Budějovice, Liberec, Olomouc) a nemá v rámci projektu 

ŠdŠ žádnou podporu. 

Nedílnou součástí průniku šachu do škol jsou Přebory školních družstev. Rivalita mezi místními 

školami bývá značná a tak děti i vedení škol mívají zájem se dobře prezentovat. Z KM ŠSČR vzešla 

myšlenka o reprezentativním celostátním finále, kde bychom mohli před veřejností, zástupci veřejné 

správy (ministerstva) a médii prezentovat význam šachové hry. Při prokázání masivní účasti žáků a 
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hodnověrnému doložení, že se jedná o mezinárodní projekt, který v řadě zemí podporuje přímo stát, 

bychom mohli možná dosáhnout i na nějaké finance mimo oblast sportu (mám na mysli oblast 

vzdělání). I v Přeboru škol narážíme na některé nepříliš šťastné praktiky na úrovni krajů, ale jedná se 

jen o výjimky. Drtivá většina krajů Přebor náležitě podporuje a stará se o jeho zdárný průběh na 

všech úrovních. 

Do oblasti masového sportu spadají prakticky všechny turnaje na úrovních kategorií U8 a U10. Těchto 

turnajů je dostatek. Model soutěží bývá takový, že se hrají krajské kvalifikace, dále krajská finále, pak 

národní mistrovství a MČR (kategorie U10, kategorie U8 je open). Nesystémovým jevem je rozdílný 

model soutěží v různých regionech ČR a KM ŠSČR nemá dostatečný mandát dát to do pořádku. 

Koncepce v oblasti masového sportu spočívá v podpoře těchto aktivit: 

1. projekt Šachy do škol 

 podporovat účast co nejvíce škol – masovost projektu 

 zasadit se o finanční motivaci lektorů zapojených v projektu ŠdŠ 

 podporovat co nejrychlejší uvedení výukového internetového portálu do praxe 

 prezentovat projekt na novém webu ŠSČR 

 více ocenit aktivní krajské manažery projektu a být přísnější v jejich odměňování 

 rozšířit počet lektorů formou spolupráce s VŠ nebo školeními 

2. Přebor školních družstev v šachu 

 podporovat co největší účast družstev – masovost (počet uskutečněných kol by se měl 

promítnout do odměny krajského manažera projektu ŠdŠ) 

 zajistit reprezentativní celostátní finále, doplněné případně tematickou konferencí 

3. turnaje pro kategorie U8, U10 

 organizovat národní a republikové turnaje pro tyto kategorie v rapidovém a standardním 

tempu (U10) 

 sjednotit podmínky turnajů na národní a republikové úrovni 

4. připravit podmínky pro možnost získání finančních prostředků od státu z kapitoly vzděláni 

 zajistit masovost projektu ŠdŠ a Přeborů škol a nepřehlédnutelné finále Přeboru škol 

 dodat data pro možné granty od státu a EU 

Výkonnostní šach 

Určit rozdíl mezi výkonnostním a masovým šachem bych ponechal povolanějším. Měl by být založen 

především na znalostech. Nicméně by se mělo obecně jednat o věkové kategorie H12 až H18 (H20?) 

o mladé šachisty s ratingy od 1400 do 2400. Zvláštní kapitolu tvoří tzv. talenti.  

Zatímco masový šach máme řešen uspokojivě, o výkonnostním šachu se to nedá říci vůbec. Špatný 

stav panuje jak v soutěžích družstev, tak v soutěžích jednotlivců a ještě horší je, že přes snahu 

z centra neexistuje vůle to měnit. KM ŠSČR zde naráží na zarytý postoj funkcionářů, vedoucích týmů  



 
 

 

 

i části trenérské obce, kteří jsou se současným stavem víceméně spokojeni, což se projevilo na 

jednání Rozšířené KM ŠSČR v září 2015.  

Přesto se objevuje řada rozumných názorů na zkvalitnění soutěží jednotlivců a stále více se hovoří  

o nevyváženosti dlouhodobých soutěží družstev. Hlavním kamenem úrazu je zde to, že je hodně 

rozdílných názorů na poslání těchto soutěží. Odtud vyplývá nestejnorodost postojů k těmto soutěžím, 

jakou mají plnit funkci a kdo v nich má startovat. Hodně funkcionářů chápe Extraligu mládeže jako 

vrcholovou soutěž srovnatelnou s Extraligou dospělých a vůbec si neuvědomují, jak hluboce se mýlí. 

Soutěže mládeže mají úplně jiné postavení a mládež určité výkonnosti by v ní již neměla startovat. 

Například hráč s ratingem 2300 – 2400 by již měl startovat pouze v soutěžích dospělých a neztrácet 

svůj čas hrou se soupeři o 500 Elo bodů nižším ratingem (hovořím o dlouhodobých soutěžích).  

Tento čas by měl spíše využít na přípravu se svým trenérem na těžká utkání v soutěžích dospělých. 

Soutěže mládežnických družstev je zapotřebí chápat spíše jako přípravku pro vstup do skutečného 

šachového světa mezi dospělé (jsou i názory, že jsou tyto soutěže zbytečné). KM ŠSČR připravila nové 

návrhy jak v soutěžích jednotlivců, tak v soutěžích družstev, ale setkaly se převážně s nepochopením. 

Má-li se na tomto úseku něco zlepšit, je zapotřebí zapojit do diskuze respektované trenérské autority. 

Za tímto účelem plánuje KM ŠSČR setkání trenérů nad těmito tématy jak na MČech, tak na MČR.  

Za vydařený je možné považovat projekt Podpory šachových kroužků, který podporuje aktivitu klubů. 

Díky budoucím požadavkům MŠMT je rozumné tento projekt zpřísnit ohledně účasti na akcích ze 2 na 

4 a započítávat i turnaje hrané v praktickém šachu.  

KM ŠSČR nemůže zůstat stranou i co se týká tzv. „talentů“. Asi by bylo dobré udělat si jasno, koho 

budeme považovat za talentovaného hráče. Ve skutečnosti je talentovaná velká většina mladých 

šachistů, o tom nemůže být pochyb. My si ale musíme ujasnit, koho budeme považovat za talent 

z pozice výkonnostního šachu a koho z pozice reprezentace a profesionální šachové kariéry. S tím 

nemá současná listina talentů moc společného. Ta je spíše odměnou za dobrý výsledek v jednom 

turnaji (MČR).  

Za talenty bychom měli považovat mladé šachisty, kteří jsou schopni a ochotni intenzivnější 

samostatné práce a mající odpovídající znalosti a výkonnost. Mělo by se tedy jednat o mládež 

kategorie H14 a starší. U mladších ročníků by se mělo jednat pouze o vzácnou výjimku (naopak je 

dost případů, kdy mistr Čech do 8 či 10 let se v dalších letech vytratil či přestal hrát šachy úplně). 

V současné době máme několik mladých šachistů narozených v letech 1998 až 2001 s výkonností 

kolem 2400. To je již hranice na úrovni skutečného talentu z pozice budoucí reprezentace. Pro tyto 

šachisty by měly být vyčleněny určité finanční prostředky, a pokud by splnili daná kritéria, měli by být 

podporováni.  

Co se týká těch kritérií, tak prvotní je zájem samotného hráče. Další nutnou podmínkou musí být 

zájem rodičů. Je nezbytné vědět, jaké představy mají rodiče o šachové kariéře svého dítěte, zda 

upřednostní studium na VŠ nebo profesionální šachovou kariéru. Další podmínkou je individuální 



 
 

 

 

trenér na úrovni minimálně IM či odpovídajících trenérských zkušeností. Také musí být připravena 

smlouva, kde se stanoví systém tréninků, jejich kontrola, plán účasti na turnajích. O způsobu tréninku 

a turnajích by měl rozhodovat výhradně trenér, případně po poradě s dalšími trenéry z trenérské 

subkomise, určitě ne hráč, rodiče nebo klub. Nemělo by docházet k tomu, že se investují finance do 

šachisty a ten místo tréninku bude jezdit po rapidech nebo bude hrát soutěže, které mu nic 

nepřinesou. Pokud se najdou mladí šachisté, kteří splní tyto podmínky, měli by mít hrazeny určitý 

objem tréninků se svým trenérem, účasti na významných turnajích a případná reprezentační 

soustředění. To je ale sféra působnosti TMK.  

Listina talentů na základě výsledků na MČR by měla zůstat kvůli motivaci dosáhnout dobrého 

výsledku na tomto turnaji. Odměnou by mělo být odpuštění startovného na některých vrcholných 

akcích a samozřejmě bonus v podobě startu na MS pro vítěze a na ME pro vicemistry (je otázkou od 

které věkové kategorie). Za talenty výkonnostního šachu by měli být považováni mladí šachisté, kteří 

dlouhodoběji (např. v průběhu alespoň 3 turnajů) si udrží rating o 300 – 400 Elo bodů vyšší (nemělo 

by se tedy jednat o jeden náhodný výsledek) než další šachisté v jejich věkové kategorii. I tito hráči by 

se měli zúčastňovat akcí pořádaných TMK a po splnění určitých podmínek by se měli postupně 

začlenit do skupiny talentů připravovaných pro reprezentaci. 

V souvislosti s tím nevím, jak jsou efektivní pořádaná reprezentační soustředění. Já bych měl takovou 

představu, že trenéři, jejichž svěřenci se jich zúčastní, obdrží přednášky z této akce s dalším 

doplňujícím materiálem pro žáky k prostudování a případnými domácími úkoly. Pokud mohu 

posoudit z výborné přednášky Michala Konopky na téma koncovky věže proti střelci a pěšci (myslím 

podle partie Sergeje Movsesjana na MS družstev proti Rusům), přichází tak trenéři o řadu vynikajících 

materiálů pro tréninky.  

Také se musím zmínit o projektu KTCM. Z naší pozice má jisté nedostatky a to především 

koncepčního charakteru. Opomenu to, že jej řada krajů využívá v rozporu s jeho záměry a v řadě 

krajích budí jen zlou krev, protože ho jedna z nesvářených stran používá proti jiné (záleží na tom, kdo 

zrovna sedí v krajské komisi). Při tomto projektu by také bylo vhodné se zamyslet nad pojmem talent. 

Já se domnívám, že do věkové kategorie U12 by se měly o talenty starat především jejich kluby. A to 

proto, že výkonnost dětí je v tomto věku velice nevyrovnaná a své svěřenci znají nejlépe jejich 

trenéři. Navíc vytrhovat takto nevyzrálé děti z prostředí jejich klubu nepovažuji za šťastný nápad, 

protože pokud absolvuje takové dítě nějaké dlouhodobější soustředění mimo svůj klub, v drtivé 

většině se již nezúčastní akce svého klubu, čímž nad ním ztrácí jeho trenér kontrolu a oslabují se 

sociální vazby na své kamarády. A ve skutečnosti této úrovni supluje projekt KTCM jen činnost 

klubových tréninkových středisek, tedy žádná přidaná hodnota, spíše naopak.  

Daleko efektivnější by bylo na této úrovni směrovat část finančních prostředků přímo do klubových 

tréninkových center mládeže, kde se s dětmi skutečně pracuje. Měla by e stanovit jasná pravidla  

a finanční částky by mělo po kontrole poskytovat přímo centrum, aby se zamezilo politikaření  

a zneužívání finančních prostředků na úrovni krajů. Vytváření fiktivních center, jen kvůli několika 

akcím, které nelze navíc nabídnout všem „talentům“ není podle mne tolik přínosné jako cílená 



 
 

 

 

podpora skutečně fungujících center a skutečných talentů (krajské listiny talentů nejsou zase tolik 

hodnověrné díky různým kritériím při jejich tvorbě – skutečná výkonnost je nejlepším měřítkem).  

Zde by měla podpora směrovat především na dlouhodobé kolektivní akce s patřičnou kvalitou 

(přednášková činnost kvalifikovaných trenérů doložená programem přednášek, účastí trenérů).  

Tuto oblast by měla spravovat KM ŠSČR. 

Pak zde máme skupinu talentů výkonnostního šachu, kteří dlouhodoběji převyšují své vrstevníky. Ti 

by měli po splnění podmínek získat nějaké prostředky na svůj výkonnostní růst (na kvalifikovaného 

trenéra a účast na turnaji určité kvality vůči výkonnosti žáka, který byl schválen trenérem). Tito žáci 

by museli předložit individuální plán a museli by se vyjádřit i rodiče. Mělo by se jednat o kandidáty 

budoucí nejsilnější skupiny, a proto by měli být již pod kontrolou TMK. 

Poslední je skupina kandidátů reprezentace, ale o té jsem již psal. Samozřejmě by měli být v péči 

TMK. Projekt KTCM bych tedy rozdělil na 3 části. Velikost konkrétních podílů bych ponechal na 

zvážení VV. 

Koncepce v oblasti výkonnostního sportu se dotýká činností KM v těchto oblastech: 

1. Soutěže jednotlivců 

 zavést jednotný model soutěží v celé ČR (zde potřebujeme podporu VV) 

 připravit na základě spolupráce s renomovanými trenéry nový model soutěží 

 podporovat vážné turnaje pro kategorie od H10 na celostátní úrovni, od kategorií H12 na 

všech úrovních 

2. Krátkodobé soutěže družstev 

 není potřeba měnit zavedený model turnaje MČR družstev mladších žáků a tradiční turnaj 

MČR družstev starších žáků 

 v krátkodobých turnajích družstev by nemělo být povoleno ani hostování, aby se jednalo  

o skutečný turnaj žákovských středisek 

 stálo by za zvážení posunout termíny přestupů až od 1.7., aby nedocházelo k účelovým 

přestupům, které pak zneváží výsledky krátkodobých soutěží družstev, které se konají  

v červnu 

3. Dlouhodobé soutěže družstev 

 zde je potřeba zavést nový model soutěží, současný model přináší velké množství zbytečných, 

nevyrovnaných partií, velkou časovou a finanční náročnost soutěží a jsou i stížnosti, že není 

dostatek prostoru pro rozbor odehraných partií s trenérem. 

 KM ŠSČR se kloní k 4-úrovňovému systému, který vítá i řada trenérů. Základní filosofií je 

vyrovnat úroveň týmů v soutěžích a tím zvýšit kvalitu partií, napínavost zápasů a prestiž 

soutěží. Dalším efektem by mohlo být přivedení dalších dětí do soutěží družstev a tím zvýšení 

jejich zájmu o šachy. Například v Extralize by mohlo startovat jen 10 týmů (i tam je velká 

nevyrovnanost), v 1. lize by mohlo startovat také 10 týmů ve dvou skupinách a pak bychom 

měli 2. ligy, které by byly rozděleny ne podle krajů, ale podle dojezdových vzdáleností. 



 
 

 

 

Extraliga a 1. ligy by se hrály formou trojkol (tedy jen 3 víkendy), z Extraligy by sestupovala 

poslední 2 družstva, z 1. ligy poslední 4 družstva, pak by mohlo být osm 2. lig, z nichž by 

postupoval pouze vítěz. Ve 2. ligách by tak mohla startovat celá řada začínajících šachistů, 

protože by se jednalo o únosné dojezdové vzdálenosti. To je pouze ideový návrh. 

 v dlouhodobých soutěžích je naopak zapotřebí povolit hosta, aby si nadějný šachista 

z menšího střediska mohl zahrát i jemu odpovídající soutěž a nemusel kvůli tomu přestupovat 

4. Talenti 

 KM se bude snažit navrhnout takové modely soutěží, které budou eliminovat zbytečné 

turnaje i partie a podporovat odpovídající prostor pro tréninky mládeže a rozbory partií 

 podpora skutečných, reálných tréninkových center 

 podpora vyčnívajících talentovaných šachistů 

 spolupráce s renomovanými trenéry při přípravě všech výstupů KM 

 spolupráce s TMK při její práci s talentovanou mládeží. 

 

Jiří Havlíček 
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