
 
 

Koncepce soutěží řízených STK 

 

1. Mistrovské soutěže jednotlivců 

 

a. MČR mužů a žen 

Momentálně se MČR mužů a žen hraje systémem, kdy v sudé roky se hraje otevřené MČR společně pro muže a 

ženy a v liché roky 2 uzavřené turnaje zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. V posledních letech se turnaje podařilo 

dostat ve sportovním kalendáři na květen, tedy po dohrání mistrovských soutěží družstev. 

Ženám současný systém nevyhovuje a každoročně je problém sehnat osmičku pro uzavřený turnaj. A tak žádají 

hrát jen společné turnaje s muži. Tedy by se systém změnil na každoroční otevřený turnaj pro muže a ženy s 

podmínkami jako nyní. Tedy pro muže FELO vyšší jak 2200 (neplatí pro krajské přeborníky) a pro ženy FELO 

vyšší jak 2100 (neplatí pro krajské přebornice). 

Proto, aby se špička utkala mezi sebou, bylo by možné zařadit tzv. zrychlený švýcarský systém: 

pro losování (hráči seřazení podle ELO) získává první třetina hráčů dva fiktivní body (FB) a druhá třetina jeden 

fiktivní bod. Po 3. kole dochází k odebrání 1 FB, po 6. kole jsou odebrány již všechny FB. 

Je možné nastavit i jemnější odebírání FB a to po půl bodě za kolo. Nicméně tímto by se rychleji roztrhalo úvodní 

rozvrstvení na třetiny. 

 

b. MČR juniorů 

Kategorie U18 hraje společně s kategorií U20. Nyní se soutěže juniorů hrají třístupňovým systémem (krajské 

přebory, polofinále a finále MČR juniorů) s tím, že nejlepší hráči z ročníku z nejvyššího stupně předchozího 

ročníku mají zajištěný přímý postup do nejvyššího stupně aktuálního roku + vítěz MČR kategorie H16 (Finále 

MČR juniorů) a zbylí účastníci finále do druhého stupně (Polofinále MČR juniorů). 

S ohledem na nové znění statutu Komise mládeže ŠSČR má dojít k přechodu kategorie do 18 let pod tuto komisi. 

Po tomto přechodu bude nutné rozhodnout co s kategorii do 20 let. Část z této kategorie může přejít pod 

univerzitní šach. Nicméně tato oblast momentálně stagnuje a ne všichni šachisté se dostanou na vysoké školy. 

Zároveň díky prodloužení základní školní docházky by vznikla “hluchá” věková kategorie do 19 let (na vysoké 

školy mládež odchází až v 19 letech). 

Kategorie do 18 let by tedy měla převzít systém mládežnických soutěží. Pořádat turnaje pro samostatnou 

kategorii do 20 let nemá význam. I přes spojení této kategorie s dívky, tak bude málo hráčů. Možností je rozšířit 

tuto kategorii do 24 nebo 25 let. Zároveň by touto změnou došlo ke zrušení polofinále. Nicméně jak dále s touto 

soutěží bude nutné diskutovat po dokončení změn v soutěžích mládeže. 

 

c. MČR juniorek 

Dvoustupňová soutěž, kterou hrají krajské přebornice a nejlepší hráčky předchozího ročníku. Turnaj se tradičně 

koná společně s MČR juniorů a zároveň konkurz na pořádání se vypisuje společně.  

Do roku 2013 dívky hrály společně s chlapci v polofinále MČR juniorů a od roku 2014 hrají samostatný turnaj. 

S ohledem na nové znění statutu Komise mládeže ŠSČR má dojít k přechodu kategorie do 18 let pod tuto komisi. 

Po tomto přechodu bude nutné rozhodnout co s kategorii do 20 let. Část z této kategorie může přejít pod 

univerzitní šach. Nicméně tato oblast momentálně stagnuje a ne všechny šachistky se dostanou na vysoké školy. 

Zároveň díky prodloužení základní školní docházky by vznikla “hluchá” věková kategorie do 19 let (na vysoké 

školy mládež odchází až v 19 letech). 

Kategorie do 18 let by tedy měla převzít systém mládežnických soutěží. Pořádat turnaje pro samostatnou 

kategorii do 20 let nemá význam. I přes spojení této kategorie s chlapci, tak bude málo hráčů. Možností je stejně 

jako u MČR juniorů rozšířit tuto kategorii do 24 nebo 25 let. Nicméně jak dále s touto soutěží bude nutné 

diskutovat po dokončení změn v soutěžích mládeže. 

 

d. MČR seniorů a seniorek 

Jedná se o otevřenou soutěž a můžou se ji zúčastnit i hráči a hráčky splňující věkový limit (60 let a starší) ze 

zahraničí. Tato soutěž se již dlouhodobě s drobnými výjimkami hraje na konci léta v Rychnově nad Kněžnou. 



 
 

Nově v roce 2014 byla zařazena kategorie MČR seniorek s tím, že se tato kategorie bude vyhlášena v případě, 

že se zúčastní aspoň 3 seniorky. Bohužel se zatím tento limit nepodařilo naplnit. 

FIDE jde systémem ponižování věkového limitu pro dosažení seniorské kategorie. Zároveň rozděluje seniory na 

2 kategorie 50+ a 65+. ŠSČR se může taktéž vydat tímto směrem i když v ČR je seniorský věk spojován tradičně 

s dosažením 60 let. Pokud by se ŠSČR rozhodl inspirovat FIDE, bylo by vhodné oba turnaje pořádat v jednom 

termínu na jednom místě.  

 

e. MČR mužů v rapid šachu 

Soutěž je otevřená a termínově zakotvila v Czech Openu v Pardubicích. Pořadatelé zařídili, že turnaj je 

započítáván do ACP Tour. 

Tak jako u zbylých MČR v rapidovém tempu je ke zvážení spojení v jednu akci se společenským dopadem. 

 

f. MČR žen v rapid šachu 

Soutěž je otevřená a můžou se ji zúčastnit i dámy ze zahraniční. Tuto soutěž tradičně pořádá Šachové sdružení 

Znojmo a soutěž je dvoudenní. Po prvním hracím dnu je pravidelně pořádán společenský večer.  

Jak u jiných MČR v rapid šachu pro dospělé je možností sjednotit je do jednoho termínu a udělat tak z této 

společné akce společenskou událost pro velký okruh šachistek a šachistů. 

 

g. MČR juniorů, juniorek a juniorských družstev v rapid šachu 

Tyto mistrovské soutěže jsou shrnuty do jedné soutěže. Kdy dívky hrají turnaj v rapid tempu společně s chlapci. 

Zároveň oddíly hlásí složení svých čtyřčlenných družstev a výsledky jednotlivců se pak započítávají do soutěže 

družstev. Od roku 2009 přibyly kategorie do 16 a do 18 let a byla tak dokončena návaznost na mládežnické 

soutěže. Krom soutěžní části je velkým positivem této akce i společenský dopad, kdy pořadatel organizuje pro 

účastníky i nešachový program. Tento typ akcí potom udržuje tuto věkovou kategorii u šachu všeobecně. 

Přestože většina se rozhodne neživit šachem, tak v klubech zůstávají jako pomocníci nebo přímo organizátoři 

klubových šachových akcí nejen pro mladší. 

I přes nové znění statutu Komise mládeže ŠSČR a k přechodu kategorií až do 18 let pod tuto komisi je vhodné 

zachovat tuto soutěž pro všechny kategorie (U16, U18, U20) a to právě z důvodu, že pomáhá udržet u šachu 

mládež při kritickém přechodu ze středních škol na vysoké. 

 

h. MČR seniorů v rapid šachu 

Tato soutěž momentálně není podporována ŠSČR. O statut MČR pravidelně žádá pořadatel seniorského rapidu 

v Ústí nad Labem. Jedná se o jednodenní soutěž. 

S ohledem na rostoucí počet seniorů v ČR by se měl ŠSČR zamyslet zdali toto MČR finančně nepodpořit. 

Zároveň by s ohledem na počet účastníků je ke zvážení jestli nespojit MČR v rapid šachu seniorů s turnaji pro 

ženy a muži a udělat z těchto mistrovství společenskou událost tak, jak je u MČR v bleskovém šachu. 

 

i. MČR v bleskovém šachu 

Na tuto soutěž se nepořádá konkurz a pořádá ji VV ŠSČR. Jedná se o TOP akci na konci kalendářního roku. V 

rámci turnaje jsou oceňováni nejlepší šachisté, šachistky, trenéři a donátoři šachu. Na MČR pravidelně dojíždí 

Česká televize a natáčí z tohoto mistrovství speciál pro pořad v šachu. 

Letos se ozvalo několik seniorů, proč nemají vlastní kategorii. Bylo by dobré zjistit, kolik seniorů má zájem hrát a 

v případě dostatečného zájmu, zavést i tuto kategorii i když to bude mít dopad na logistiku pořádání této akce a 

to hlavně v náročnosti na velikost hrací místnosti. 

 

 

2. Dlouhodobé soutěže družstev dospělých 
ŠSČR řídí tht Extraligu, dvě 1. ligy (východ a západ) a šest 2. lig (A-F). Krajské svazy si řídí vlastní strukturu 

nižších soutěží s tím, že vítěz každé nejvyšší krajské soutěže + 4 druhé družstva z krajů s nejvyšší členskou 

základnou v předchozí sezoně postupují do 2. ligy. 

tht Extraliga se hraje systémem dvojkol (2 doma a 2 venku) a závěrečného trojkola, kdy se všechny družstva 

Extraligy potkávají na jednom místě. Mezi jednotlivými dvojkoly a trojkolem je rozestup cca měsíc. Tento systém, 



 
 

zvláště poslední trojkolo, zvýšilo atraktivitu soutěže a KMK se podařilo dostat reportáž z trojkola do BBV na 

České televizi. Zároveň tht Extraliga má od minulé sezony generálního sponzora - advokátní kancelář Továrek, 

Horký a partneři. 

1. a 2. liga se hrají jednokolově v neděli co cca 14 dnů. Natahování tohoto rozmezí je způsobeno státními svátky 

a soutěžemi mládeže. 

Každoročně probíhá velká diskuze nad tvorbou Sportovního kalendáře ŠSČR. Protože rozdělení lig řízených 

ŠSČR má vliv i na ligy řízené kraji. Přestože soutěžní řád umožňuje start sezóny již v září, tak se v ČR zaběhl 

stav, že soutěže startují až v říjnu. Je to dáno i tím, že na přelom září/říjen bylo přesunuto mnoho mezinárodních 

akcí od Světového poháru až po Evropský klubový pohár. Společně s pravidly, že Extraliga se hraje jen v termínu 

2. ligy a tento termín nesmí kolidovat s 1. ligami a všechny ligy se vyhýbají mládežnickým soutěžím je problém 

všechny kola všech lig napasovat do rozmezí říjen - duben. 

Zavedením dvojkol by obecně vyřešilo problémy se sportovním kalendářem, ale to jen v případě kdyby se takto 

začali hrát všechny soutěže družstev včetně těch v krajích. Kraje by touto změnou získali větší prostor pro 

soutěže mládeže a zároveň pro další turnaje nejen pro mládež, ale i dospělé. 

Další myšlenkou, která přišla od členské základny je změna hracího dne z neděle na sobotu. A to z toho důvodu, 

že neprofesionálním šachistům po odehrání partie již nezbývá čas na pozápasový rozbor jednotlivých partií. Tato 

případná změna by měla opětovně dopad na všechny turnaje po republice, hlavně ty lokální a jednodenní. 

Od rozšířené STK je k diskuzi návrh, že domácí by hostujícímu hráči na první šachovnici přenechali bílé figury 

(dnes mají domácí bílé na první šachovnici). Praktický dopad na osmičlenná družstva to nemá. Ale v nižších 

ligách se často hraje jen na 5 šachovnicích a tam by se to už projevilo. Byla by to možnost jak vykompenzovat 

vyšší náklady spojené s cestováním. 

Dalším tématem je podpora ženského šachu a s tím zavedené povinné ženské šachovnice. Ať už do vybraných 

lig, tak plošně. Zásadním problémem povinných šachovnic je nedostatek žen a dívek hrajících aktivně. Zavedení 

povinné ženské šachovnice by pak s velkou pravděpodobností způsobilo přetahování klubů o těch pár aktivních 

žen nebo přilákalo hráčky z okolních zemí a podpora by se tak minula účinkem. Lepší se jeví opačný směr a to 

podpora těch klubů, které se věnují ženám. Tou nejzákladnější podporou by mohla být sleva na vkladu do 

soutěží. Nemá smysl tuto slevu spojovat s účastí klubu v ČS Extralize žen a se slevou pro účastníky 

mládežnických soutěží, neboť oddíly které vychovávají a podporují mládež, se zároveň účastní ČS Extraligy žen. 

Tuto podporu by byla lepší směrovat na odměnu (slevu na startovném) za aspoň jednu nebo za každou ženu v 

základní sestavě družstva. Bohužel tato forma podpory je zase náročnější na administrativu. 

 

 

3. Krátkodobé soutěže družstev dospělých 

 

a. Pohár družstev v rapid šachu 

V minulosti se tato soutěž hrávala společně s MČR družstev v bleskovém šachu. Tato soutěž se v poslední době 

nehrála, i přesto, že STK neustále snižovala nároky na organizátory. Proto momentálně pro tuto soutěž nejsou 

relevantní data. S ohledem na to, že tato akce je většinou spojena s MČR družstev v bleskovém šachu se zde 

naskytuje možnost spojit tyto soutěže v jednu. Kdy by se jednalo o dvoudenní turnaj v rapid a bleskovém šachu, 

který by se hrál dvojkolově. První kolo v rapidovém tempu a po dohrání ihned odveta v bleskovém šachu. 

Každopádně vyhodnocení možností proběhne po samotném turnaji, který proběhne první víkend v říjnu.  

 

b. MČR družstev v bleskovém šachu 

V minulosti se tato soutěž hrávala společně s Pohárem družstev v rapid šachu. Tato soutěž se v poslední době 

nehrála, i přesto, že STK neustále snižovala nároky na organizátory. Proto momentálně pro tuto soutěž nejsou 

relevantní data. S ohledem na to, že tato akce je většinou spojena s Pohárem družstev v rapid šachu se zde 

naskytuje možnost spojit tyto soutěže v jednu. Kdy by se jednalo o dvoudenní turnaj v rapid a bleskovém šachu, 

který by se hrál dvojkolově. První kolo v rapidovém tempu a po dohrání ihned odveta v bleskovém šachu. 

Každopádně vyhodnocení možností proběhne po samotném turnaji, který proběhne první víkend v říjnu.  

 

c. MČR čtyřčlenných družstev 



 
 

Jedná se o otevřenou soutěž, kterou pravidelně startuje Czech Open v Pardubicích. Mistrem České republiky se 

stane družstvo, které reprezentuje klub, který je registrován u ŠSČR a startují za něj max. dva hráči, kteří nejsou 

členy tohoto klubu. Tato soutěž je oblíbená nejen mezi českými kluby, ale roste i počet a kvalita zahraničních 

klubů. 

Na této soutěži není momentálně co měnit. 

 

d. Extraliga žen 

Soutěž pořádá ŠSČR společně se SŠZ. Soutěže se účastní 3členná družstva z ČR a SR. V každém družstvu 

může být maximálně jedna cizinka nebo hostující hráčka. Soutěž má dvouletý cyklus a jeden rok se hraje vždy v 

ČR a druhý v SR. Z ČR má soutěž tradiční účastníky. Horší je účast slovenských družstev. Hlavně když se 

soutěž koná v ČR, jejich účast není valná. Pro slovenské týmy je hlavním problémem mít aspoň 2 aktivní 

šachistky v klubu. 

Změny v soutěži je možné dělat jednou za 2 roky, kdy se dojede střídací cyklus. Další cyklus začne v roce 2017. 

Možnosti jsou rozšířit Extraligu o další okolní stát - např. Polsko. Nebo uvolnit pravidlo pro minimálně 2 hráčky z 

jednoho oddílu a udělat z Extraligy soutěž 3 členných ženských družstev bez omezení. V takovém turnaji by 

mohlo být zachováno vyhlášení nejlepšího českého a slovenského týmu, které by splňovaly tuto podmínku a 

samozřejmě k tomu absolutní pořadí. 

 

 

Za STK ŠSČR, Ing. Petr Záruba 

7. 7. 2015 


