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Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let 2017 se již tradičně konalo v posledním říjnovém 
týdnu v Koutech nad Desnou v Hotelu Dlouhé Stráně. Mistrovství Moravy a Slezska stejně jako 
v předchozích letech uspořádala SK Slavia Orlová z pověření Šachového svazu České republiky. 
Součástí šachového festivalu byl i FIDE OPEN 2017. Současně s MMaS probíhalo v Harrachově 
Mistrovství Čech mládeže, jehož součástí byl též FIDE OPEN. 

Krajská výprava KCTM Vysočiny čítala 37 mladých hráčů. Včetně trenérů a rodičů se mistrovství 
zúčastnilo 60 účastníků. Šampionátu se zúčastnili hráči z oddílů ŠK Světlá nad Sázavou, TJ Jiskra 
Humpolec, Gambit Jihlava, TJ Žďár nad Sázavou, TJ Náměšť nad Oslavou, DDM Budík Moravské 
Budějovice, TJ Spartak Pelhřimov, ŠK AZ CENTRUM Havlíčkův Brod a ZŠ Otokara Březiny Jihlava. 
Vedoucím výpravy byla Renáta Brožová. Součástí všech zápasů byly samozřejmě přípravy a 
následné rozbory odehraných partií s trenéry KCTM KŠS Vysočina. Přípravy probíhaly vždy navečer 
popřípadě ráno před partií. O mladé talenty z Vysočiny se starali trenéři Pavel Brož, Lukáš Karásek, 
Petr Mičulka a Jiří Widerlechner. Díky pořadateli měla naše výprava zázemí pro přípravy, tréninky i 
společné schůzky. 
 

 



Hodnocení svěřenců očima trenéra Jiřího Widerlechnera: 

Michal Krč, 5b./19. místo, H16 
Michal byl téměř v každé partii v situaci, kdy jeho FIDE ELO 1418 bylo mnohem nižší než jeho 
soupeřů a ti tak do partií s ním vstupovali s vidinou povinného bodu. Michal ovšem svou 
koncentrací a soustředěním během svých partií prokázal, že jeho výkonnost je vyšší, než 
momentálně ukazuje jeho ELO a dostal se do situace, kdy vstupoval s jedinou prohrou do partie 
posledního kola s hráčem  s FIDE ELO 1997 a případná výhra by mu stačila na postup na MČR. V 
této klíčové partii měl Michal na šachovnici zdravou pozici s pěšcem více, partii ale nakonec prohrál. 
I tak ale zaslouží velkou pochvalu. Jeho výkon v turnaji byl o 264 bodů vyšší, než je jeho současné 
ELO. 

David Kučera, 4,5b./49. místo, H14 
David byl na MMaS a na podobném turnaji vůbec poprvé. Měl tedy před sebou cíl uhrát alespoň 
50% což se mu nakonec podařilo, někdy to ale dost „bolelo“. Snažili jsme se zapracovat na jeho 
obranné hře, což se vcelku dařilo, v některých partiích se ovšem dostával do příliš pasivních pozic 
bez protihry. Víme tedy na čem je nutné zapracovat. Za splněný cíl (50%) a za aktivitu a zájem v 
přípravě určitě zaslouží pochvalu. 

Jáchym Spilka, 2,5b./75. místo, H14 
Jáchym se šachům věnuje krátce, takže na své první MMaS a to hned v kategorii U14, přijel 
především na zkušenou. Důkladně jsme rozebírali jeho partie, snažili se odstraňovat mnohdy ještě 
začátečnické chyby. Věřím, že s jeho aktivním přístupem se mu na dalších šachových akcích bude 
dařit získané poznatky a zkušenosti uplatnit. 

Vít Kovařík, 5b./29. místo, H10 
Vítek je velmi talentovaný hráč, který se šachům věnuje teprve od února a MMaS byla tedy i jeho 
první zkušenost s partiemi se zápisem. V žádné partii jej soupeř nepřehrál, jeho prohrané partie 
jdou na vrub přílišné netrpělivosti a z ní pramenících hrubých chyb.  I tak je ale pro něj 5 bodů 
krásný výsledek. Až přestane nastavovat figury, což pramení z nedostatečné šachové praxe a 
postupně prodlouží čas strávený u partií, mohl by v této kategorii, kterou bude mít možnost hrát i v 
příštím roce, atakovat i příčky nejvyšší. 

Aleš Havelka, 3b./59. místo, H10 
Aleš hrál také MMaS a partie se zápisem vůbec poprvé. Dosud byl zvyklý hrát pouze rapid turnaje a 
měl trošku problém s „přepnutím“ na nižší rychlost ve spotřebě času, z čehož pramenily chyby, 
které v rapid turnajích často „projdou“.  Šachy jej velmi baví, chce hrát, chce trénovat, chce se 
zlepšovat. MMaS a čas zde strávený u partií, rozborů a příprav, jej zase posunulo o kousek dál a 
příště to bude určitě lepší. 

Kryštof Spilka, 3b./62. místo, H10 
Kryštof hraje šachy krátce a MMaS a partie se zápisem byla v tomto ohledu také jeho první 
zkušenost a byla to tedy v jeho případě pro mě první příležitost rozebírat jeho partie a zapracovat 
na tom, aby v příštích partiích své chyby neopakoval. Šachy jej velmi baví a využívá každou 
příležitost si je zahrát, což je předpoklad k tomu, aby u šachů zůstal a nadále se zlepšoval. 

Kamila Havelková, 1,5b./70. místo, D10 
Kamilka byla pravděpodobně nejmladším účastníkem MMaS a samozřejmě to tedy byla i její první 
zkušenost s podobným turnajem a partiemi se zápisem, což zaslouží obdiv, protože teprve letos na 
podzim nastoupila do 1. třídy ZŠ. Pokud jsem u ostatních psal, že je šachy baví, u ní to platí 
dvojnásob a to spolu s talentem, který už začíná být zřejmý, je předpoklad k tomu, aby nám z ní 
vyrostla silná hráčka. 
 



Hodnocení svěřenců očima trenéra Petra Mičulky: 

Rozebírali jsme spolu sehrané partie a vzhledem k tomu, že partií jejich následujících soupeřů bylo 
vzhledem k mladým kategoriím do 10 a 12 let, ve kterých všech pět svěřenců bojovalo, pomálu, 
naše příprava na partie spočívala především v obecném zlepšování hry, probírali jsme vedení útoku, 
pěšcové koncovky, propočet, jak a nad čím při tahu přemýšlet a posilování psychické odolnosti a 
bojovnosti. Kromě Heleny Šťávové to byl pro všechny ostatní první turnaj vážným tempem 90 
minut na partii + 30 sekund za každý tah pro každého ze soupeřů, takže kromě zapisování partie 
přibyla další výzva - přimět svěřence k tomu, aby nehráli rychle a přidělený dlouhý čas využívali 
k přemýšlení a zvyšování kvality hry. Před turnajem jsme si dali cíl získat 50 % bodů, tedy 4,5 z 9. 
Jak se to povedlo? 

Matěj Zezula (H10) měl lepší první polovinu turnaje, už samotné zapisování partií a delší čas na 
přemýšlení byly nové skutečnosti, se kterými se musel vyrovnávat. Matěj má úžasný „tah na 
branku“ – i v materiálně prohraných pozicích dokázal běh dění na šachovnici otočit umným 
splétáním matových sítí. Někdy to vyšlo jen díky tomu, že soupeři nebezpečí včas neodhalili. Matěj 
bude potřebovat zlepšovat vnímání pozice a vědomí, že nejde jen tak soupeři obětovat figury a 
čekat, že protivník neprohlédne hrozící matový plán. Cit pro figury a jejich aktivitu má Matěj 
výborný. Přestože Matěj v posledním kole prohrál a se 3,5 body nesplnil 50% cíl, sehrál rozhodně 
slušný turnaj, který mu dal hodně nových poznatků.  

Markéta Šťávová (D10) měla taky o něco lepší první polovinu, nakonec přes prohru v posledním 
kole získala 4,5 bodu a mezi dívkami skončila v kategorii D10 na 6. místě. Jen ve dvou partiích hrála 
proti dívkám - obě sice prohrála, ale proti klukům její aktivní hra slavila úspěch. Markéta hraje 
klukovské útočné šachy, k dalšímu zlepšování potřebuje déle přemýšlet a promýšlet více do hloubky. 
Výborný výkon! 

Helena Šťávová (D12) zahájila turnaj slušně, ale v prostřední části prohrávala a až závěrem dotáhla 
bodový zisk na 3,5. Vzhledem k tomu, že bojovala většinou proti chlapcům, je to velmi slušný 
výsledek, mezi dívkami v kategorii D12 se umístila na 11. místě. Helena hraje velmi rozvážně a již 
hodně delší čas využívá, většinou byly v jejích partiích vidět hodně dlouhé koncovky s mnoha pěšci, 
strategické myšlení má velmi dobré. K dalšímu zlepšování potřebuje přidat dravost a nebojácnost, 
taktiku a aktivnější hru. 

Dominik Houška (H12) v úvodu prohrával, ale pak se rozehrál a až ke konci turnaje ztratil šanci 
získat 50% bodů. I tak lze získané 4 body hodnotit jako velmi slušné. Dominik většinou doplácel na 
příliš rychlé hraní, při kterém nelze ani najít více nabízejících se tahů, natož propočítat, kam který 
vede a ještě vybrat nejlepší z nich. Dominik má výborný taktický postřeh a lepším využíváním času 
bude hned poznat zvýšení úrovně hry. 

Jakub Zezula (H12) se celý turnaj pohyboval okolo 50%, až prohrou v posledním kole skončil se 4 
body těsně pod. Odehrál také velmi slušný turnaj, ovšem s výkyvy, které jsou u mladých hráčů 
běžné. Musíme se více zaměřit na odhalování hrozeb soupeře a neopakovat stejné chyby. Jakub má 
vynikající propočet, ale dosud jej tolik nevyužíval, protože nehrál moc aktivně. Na Mistrovství přijel 
s cílem toto zlepšit a hned v první partii ukázal, že útočit umí a nátlaková hra by se mohla stát jeho 
silnou stránkou. Se schopnostmi, které v něm dřímou, kontrastuje někdy nedostatek sebevědomí. 
Víme, co zlepšovat - toť cesta k dalšímu výkonnostnímu růstu. 
 
Hodnocení svěřenců očima trenéra Lukáše Karáska: 

V kategorii H16 reprezentovali Kraj Vysočina Petr Brož, Jiří Klubal a Ondřej Dejmal. Pro všechny 
tyto chlapce, vzhledem k jejich věku, to byla jejich poslední sezona v mládežnických kategoriích. 

Petr Brož uhrál v této kategorii celkových 5,5 bodu a skončil na 15. místě. Vzhledem k průběhu 



turnaje může být Petr z konečného výsledku trochu zklamaný. Turnaj začal výborně a po 7. kole se 
pohyboval mezi nejlepšími. Bohužel závěrečné dvě porážky odsunuly Petra až na konečné 15. místo. 
Petr předváděl svoje typické útočné kombinační šachy, které mu přinesly několik velmi pěkných 
partií (partie 5. a 7. kola proti Halamíčkovi a Hrabalovi). Bohužel kolaps v posledních dvou kolech je 
zapříčiněn především jeho nejslabší šachovou stránkou a to zbrklostí, i když musím uznat, že i na 
této stránce Petr poslední dobou zapracoval. Výkon Petra přesto hodnotím pozitivně, i když se mu 
nakonec nepodařilo postoupit na MČR. 

Jiří Klubal uhrál ve stejné kategorii celkových 5,5 bodu a v celkovém pořadí obsadil 16. místo. U 
Jirky, podobně jako u Petra, jsme doufali, vzhledem k jejich zkušenostem a šachové síle, o 
případném přímém postupu. Jirka s turnajem ovšem spokojený být nemůže. Celý turnaj se potýkal 
s výrazně ratingově slabšími hráči. O přední umístění ho připravili jeho vrcholné časové tísně, ve 
kterých Jirka napáchal značnou část chyb, které ho připravily o velký počet bodů. 

Ondřej Dejmal uhrál celkových 5 bodů a obsadil v konečném součtu 30. místo. Ondrovi v partiích 
nejde upřít bojovnost. Ani jedna z jeho partií neskončila remízou, což si zaslouží pochvalu. Největší 
rezervy u Ondry jsou především v oblasti špatné znalosti šachových zahájeních a taktiky. Pokud se 
Ondra bude chtít zlepšovat, musí na těchto prvcích zapracovat. 

V kategorii Open náš kraj reprezentovali Jan Ptáček, Vojta Kříž a Jan Čížek. Všichni tři kluci sehráli 
vynikající turnaj, za který byli odměněni velkým elovým přírůstkem a výrazným posunem 
v celkovém pořadí. Honza Ptáček a Vojta Kříž shodně uhráli celkově 5,5 bodu, Honza Čížek uhrál 4,5 
bodu.  

U Honzy Ptáčka bych zejména ocenil jeho poctivý přístup k přípravě na partie a samostudium. 
S celkovým 10. místem může být Honza určitě spokojen.  

Naopak Vojta Kříž, po špatném začátku turnaje, se se čtyřmi výhrami v řadě dokázal prokousat na 
přední šachovnice. V posledním kole mu bylo odměnou hrát o celkové umístění v první pětce s 
druhým nasazeným hráčem Brázdilem. Po velmi bojovném výkonu sice prohrál, ale obsadil i tak 
velmi pěkné 12. místo.  

Velmi milým překvapením je výkon mladíka Honzy Čížka, který ziskem 4,5 bodu obsadil celkově 
pěkné 24. místo. Honza začal s šachy teprve před rokem. Za pouhý rok dokázal udělat velký 
výkonnostní pokrok a přeskočit mnohé vrstevníky, kteří se šachu věnují už podstatně delší dobu. U 
Honzy bych vyzdvihl především jeho pozitivní energii a zdravé sebevědomí. Ve hře Honzy se ale 
vyskytlo poměrně velké množství taktických chyb, proto je potřeba neusnout na vavřínech a 
pracovat a pracovat. Věřím, že pokud toto Honza dodrží, může z něj vyrůst velmi dobrý šachista. 
 
Hodnocení svěřenců očima trenéra Pavla Brože: 

Kategorie H10: Adam Janata a Zbyněk Čech: 

Adam Janata byl na takto velké akci poprvé a k tomu jsem přihlížel při stanovování cílů. Půl bodu 
pod padesáti procenty je příjemný výsledek. Adam se jako každý začínající "pral" s časem a zápisem, 
což je v této kategorii častým jevem. Dobré partie předvedl v 2. a 3. kole a je u něho na čem stavět. 
Totéž, v bleděmodrém, lze říci o Zbynďovi Čechovi. Oba kluci jsou si velmi podobní, a budou-li 
pracovat, výsledky se dostaví. Ve volných chvílích jsme se věnovali rozborům a řešením taktických 
úloh. 

Kategorie H14 a D14: Tomáš Vokoun, Matěj Ecler, Matěj Šedý, Adam Chalupa, Marek Vondra, 
Vojtěch Kolátor, Karolína Slámová a Veronika Váhalová.  
Velmi zajímavá kategorie, kde jsme možná očekávali trochu lepší výsledky. Nejprve dívky, Veronika 
s Kájou, jako nováčci tuto kategorii zvládly dobře a nezlomilo je to.  Obě mají chuť na sobě pracovat, 
což zejména s ohledem na jarní finále, kde budou hrát svou kategorii děvčat, je slibné. 



Svébytnou skupinu tvoří Matěj Ecler, Adam Chalupa, Vojta Kolátor, Marek Vondra a Matěj Šedý. 
Každý z chlapců má již slušné zkušenosti, umí velmi slušně rozehrávat partie. Adam Chalupa a 
Matěj Šedý umí dobře hospodařit s časem. Kluci si musí vyjasnit své priority, pokud chtějí v šachách 
něco dokázat, mají na to všichni do jednoho, měli by pozměnit svůj přístup k tréninku. V současné 
době odehráli turnaj zhruba na své úrovni a všechny chyby byly spojeny s kombinační hrou. Tomáš 
Vokoun si naději na postup trošku dělal, je na něm vidět solidní zlepšení zejména v taktice. Měl 
docela těžký los, 2., 5., 9. kolo + dvě remízy v 6. a 8. kole. Kdyby trošku přálo štěstí, možná by ten 
postup vyšel. Tomáš spolupracuje s FM Jiřím Tůmou, takže se o jeho další vývoj nebojím. 

Kategorie H16: Jan Čipl, Tomáš Škaryd a Marek Váhala.  
Marek to měl v nejstarší kategorii těžké. Hrál osm kol, z nichž nejméně tři až čtyři soupeři byli 
výkonnostně úplně jinde a další dva byli nejméně o 100 a více elo silnější. Se všemi odehrál kvalitní 
partie, stejně silné a slabší soupeře porazil. Marek v poslední době zesílil zejména v kombinační hře, 
a protože je v kategorii mladší, budou se mu získané zkušenosti příští rok hodit. Líbí se mi na něm 
zapálení a zájem o trénink a zlepšování. Tomáš, opět příjemné překvapení z Humpolce. Tomáš hraje 
šachy pro zábavu, a tak výsledek 3,5 bodu je více než solidní výkon. Zejména v 1., 4., 5. kole 
předvedl pěkný výkon. 

Své si odehrál i Honza, 4,5 bodu v takovém turnaji je kvalitní výsledek. Od výraznějšího výsledku 
Honzu dělí jeho malá bojovnost, polovina turnaje remízy, hlavně v 2., 3. a 8. kole. Honza se 
dlouhodobě potýká s časem, vše hraje formou rapidu, což ho spolu s taktikou vzdaluje od postupu. 

Kategorie H12: Šimon Lang, Filip Zedníček, Ivoš Pejcha, Christian Filippou, Tomáš Zvolánek a 
Adam Zelenka: 
Tato kategorie nám přinesla nejvíce radosti, protože nám "cinkla" medaile. Začnu nováčky. Adam 
Zelenka byl poprvé na turnaji, pral se nejen se soupeři, ale i se zápisem a časem. Šachy jsou jeho 
koníčkem a nakonec jsme byli oba s výsledkem vcelku spokojeni. Christian Filippou, první z 
příjemných překvapení, která letos dorazila z Humpolce. Christian hraje prvním rokem. Projevil se 
jako bystrý a inteligentní kluk. S sebou si dokonce přivezl učebnici na taktiku, které se poctivě 
věnoval a strhl svým přístupem i další hráče. Samozřejmě, jako každý nováček, se nevyhnul 
tradičním chybám, jako je zbrklost a problémy se zápisem. Je zapálený do šachu a jeho 4 body jsou 
pěkným výsledkem. Dalším z nováčků, kterých letos bylo více než obvykle, byl Filip Zedníček. Filip 
začal více trénovat až od letošního září. I on se setkal prakticky poprvé s "vážnými partiemi", takže 
jeho turnaj byl o sbírání zkušeností. Až zapracuje na taktice, myslím, že půjde rychle nahoru. 
Výsledek padesát procent je dost dobrý. Další dva v této kategorii, které zhodnotím společně, jsou 
Tomáš Zvolánek a Ivoš Pejcha. Oba kluci těžili zejména ze svých zkušeností, které jim přinesly body. 
Oba dva ovšem narazili na stejnou bolest a tou byla taktická nepřipravenost. Osobně si myslím, že 
každému sebrala taktika 1,5 bodu, což zejména u Ivoše mohla být hranice postupu! Oba kluci se 
obstojně orientují v zahájení a velmi slušně pracují s časem. Ale absence "vidění" je srážela. Pokud 
letos zapracují důsledně na kombinačním vidění, domnívám se, že příští rok mohou promluvit do 
postupu.  

A teď k našemu největšímu úspěchu. Šimon Lang získal bronzovou medaili z Mistrovství Moravy a 
Slezska mládeže. Přiznám se, že nad jeho hodnocením jsem strávil nejvíce času. Bylo by snadné 
napsat, jak se Šimon tvrdě připravoval, popř. ho soupeři podcenili vzhledem k elu a nasazení, nebo 
jak je ohromně talentovaný. Skutečnost je však prostá, zhruba rok s ním společně pracuji cca 6 
hodin týdně a on sám dělá šachy dalších cca 6 hodin týdně. 70-80%  náplně tréninků je taktika a 
řešení kombinačních obratů a motivů. Já i Lukáš Karásek doporučujeme všem, aby "drtili" diagramy 
(viz hodnocení ostatních). Šimon je jedním z mála, který to pochopil a udělal. Přípravy na partie z 
hlediska zahájení byly minimální. Zopakovali jsme si vždy všeobecné zásady, pár slov ke střední hře 
a jak myslet v koncovkách, protože na této úrovni to vcelku stačí. Znalosti zahájení nehrají extra 
hlavní úlohu. Pro všech devět partií byla rozhodující oblast kombinace a počítání, a to dokonce i s 1., 



5. a 6. nasazeným. Práce s časem byla u něj v pořádku, začínají se projevovat zkušenosti. Letos 
sehrál nejméně padesát vážných partií, čímž získal slušnou psychickou odolnost, která byla potřeba 
v závěru turnaje. Do jarního finále nás čeká hodně práce, zlepšit propočet, hodnocení pozice, 
koncovky. Cílem byl postup. Šimon je v kategorii H12 mladší a medaile je příjemná odměna pro 
Šimona, a také odměna pro jeho maminku, která Šimona ohromně podporuje. 

 

 
 
Poděkování od Hany Langové, maminky bronzového medailisty:    
Dovolte mi ještě pár slov z pohledu rodiče. Chtěla bych touto cestou poděkovat trenérům Pavlu 
Brožovi a FM Lukáši Karáskovi za jejich laskavý, vstřícný přístup ke všem dětem bez rozdílu. Bylo to i 
pro ně vskutku náročné, neboť naše výprava byla dosti početná. Nejen rozbory partií a přípravy 
před dalšími koly, ale i dobrá nálada, povzbuzení, slova pochopení jistě přispěly ke zdárnému 
průběhu soutěže. 
           
Motivační výzva od Zdeňka Fialy, předsedy KM KŠS Vysočina: 
V roce 2019 se uskuteční Mistrovství Evropy mládeže na Slovensku. Oproti jiným ME a MS mládeže 
budou ekonomické a nominační podmínky pro naše hráče výrazně vstřícnější. Nebudu nikoho 
jmenovat, ale vím, že řada našich hráčů na to  má. Stačí jen chtít. Je třeba poctivě trénovat a 
v srpnu 2019 se můžeme sejít v Popradu na ME mládeže. 



Závěrečné hodnocení Renáty Brožové, vedoucí výpravy: 

Na tomto místě bych rád pochválila a ocenila přístup, snahu a pracovitost všech hráčů bez rozdílu. 
V této činnosti vidíme hlavní přínos účasti na mistrovství. V závěru byl na všech hráčích viditelný 
posun v úrovni a hlavně spotřeba času.  
Blahopřeji Šimonovi k zasloužené medaili a postupu na Mistrovství České republiky 2018. Věřím, že 
bude Šimon nadále intenzívně trénovat a že nás bude na Mistrovství ČR mládeže dobře 
reprezentovat. Věřím, že se na příštím Mistrovství Moravy a Slezska podaří postup dalším našim 
mladým hráčům, kteří se poučí z právě skončeného mistrovství. 
Na závěr bych ráda poděkovala všem rodičům za vytvoření výborné atmosféry po celý týden 
pobytu. Děti chodily na výlety a procházky po okolní přírodě. Jedno odpoledne strávily děti na 
bowlingu. Ze všech akcí se pořídilo mnoho fotek, které jsou k zhlédnutí na fotogalerii KCTM.  
Velké poděkování patří Kraji Vysočina, který podporuje krajská centra talentované mládeže. Díky 
podpoře Kraje Vysočina jsme mohli zajistit naší talentované mládeži kvalitní podmínky nejen pro 
účast na mistrovství, ale i pro její další šachový rozvoj. 
 
 
Renáta Brožová, vedoucí výpravy KCTM KŠS Vysočina 
 
 
 
Odkaz na výsledky:   

http://chess-results.com/tnr296692.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&wi=984 
 
Odkaz na fotogalerii:   

http://kctmsachyvysocina.rajce.idnes.cz/ 
 
 
 
 

Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2017 
 

Konečné pořadí po 9 kolech 
  

Pořadí Kategorie Jméno Oddíl Body  

29 U10 Kovařík Vít  Gambit Jihlava 5 

38 U10 Šťávová Markéta  DDM Budík Moravské Budějovice 4,5 

46 U10 Čech Zbyněk  ŠK Světlá nad Sázavou 4 

51 U10 Janata Adam  ŠK Světlá nad Sázavou 4 

54 U10 Zezula Matěj  TJ Náměšť n/Oslavou 3,5 

59 U10 Havelka Aleš  Gambit Jihlava 3 

62 U10 Spilka Kryštof  Gambit Jihlava 3 

70 U10 Havelková Kamila  Gambit Jihlava 1,5 

3 U12 Lang Šimon  ŠK Světlá nad Sázavou 7 

43 U12 Zedníček Filip  Gambit Jihlava 4,5 

44 U12 Pejcha Ivoš  Gambit Jihlava 4 

47 U12 Filippou Christian  TJ Jiskra Humpolec 4 

48 U12 Zezula Jakub  TJ Náměšť n/Oslavou 4 

52 U12 Houška Dominik  TJ Náměšť n/Oslavou 4 



59 U12 Šťávová Helena  DDM Budík Moravské Budějovice 3,5 

62 U12 Zelenka Adam  TJ Žďár nad Sázavou z.s. 3 

65 U12 Zvolánek Tomáš  ŠK Světlá nad Sázavou 3 

25 U14 Vokoun Tomáš  TJ Žďár nad Sázavou z.s. 5 

45 U14 Ecler Matěj  TJ Spartak  Pelhřimov 4,5 

48 U14 Šedý Matěj  ŠK Světlá nad Sázavou 4,5 

49 U14 Kučera David  Gambit Jihlava 4,5 

56 U14 Kolátor Vojtěch  TJ Žďár nad Sázavou z.s. 4 

66 U14 Chalupa Adam  ŠK Světlá nad Sázavou 3,5 

75 U14 Spilka Jáchym  Gambit Jihlava 2,5 

76 U14 Slámová Karolína  TJ Žďár nad Sázavou z.s. 2,5 

80 U14 Vondra Marek  ŠK AZ CENTRUM Havlíčkův Brod 2,5 

81 U14 Váhalová Veronika  Gambit Jihlava 1 

15 U16 Brož Petr  ŠK Světlá nad Sázavou 5,5 

16 U16 Klubal Jiří  TJ Jiskra Humpolec 5,5 

19 U16 Krč Michal  Gambit Jihlava 5 

30 U16 Dejmal Ondřej  ŠK Světlá nad Sázavou 5 

36 U16 Čipl Jan  ŠK Světlá nad Sázavou 4,5 

50 U16 Škaryd Tomáš  TJ Jiskra Humpolec 3,5 

62 U16 Váhala Marek  Gambit Jihlava 3 

10 OPEN Ptáček Jan  TJ Jiskra Humpolec 5,5 

12 OPEN Kříž Vojtěch  TJ Jiskra Humpolec 5,5 

24 OPEN Čížek Jan  ŠK Světlá nad Sázavou 4,5 

 
 
 


