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Mistrovství ČR mládeže do 16 let 2018 se již tradičně konalo v posledním týdnu jarních 

prázdnin v Koutech nad Desnou v Hotelu Dlouhé Stráně. Mistrovství ČR stejně jako 

v předchozích letech uspořádala Šachová škola Světlá nad Sázavou z pověření Šachového 

svazu České republiky. V sobotu 10. března byla akce slavnostně zahájena a po 8 dnech za 

šachovnicemi byla v sobotu 17. března slavnostně zakončena. Součástí šachového festivalu 

byl i FIDE OPEN 2018 a NÁRODNÍ OPEN 2018. Současně s mistrovstvím mládeže se 

uskutečnilo i uzavřené Mistrovství ČR juniorů a dorostenců 2018.  

V každé kategorii chlapců hrálo vždy 24 oprávněných hráčů, zatímco ve 4 kategoriích dívek 

hrálo celkem 113 přihlášených hráček. Ve FIDE OPENu startovalo 34 hráčů a v Národním 

OPENu hrálo 68 hráčů. V openech startují kromě doprovodů také účastníci předchozích 

ročníků mistrovství, kteří již nesplňují věkový limit, a hráči, kteří se neprobojovali do 

mistrovských turnajů. Hrálo se tedy 11 turnajů, ve kterých startovalo celkem 323 hráčů. 

Zázemí hráčům vytvářeli kromě trenérů i rodiče, takže jsme v rámci šachového festivalu 

přivítali přibližně 600 účastníků. Pořadatel měl vše předem připravené, takže presentace 

všech účastníků proběhla hladce a slavnostní zahájení i první kolo začalo tradičně přesně 

podle časového plánu. A celkem 120 šachovnic bylo přenášeno v on-line přenosu. 
 

 
 



Krajská výprava KCTM Vysočiny čítala 24 mladých hráčů. Šampionátu se zúčastnili hráči z 

oddílů ŠK Světlá nad Sázavou, TJ Jiskra Humpolec, Gambit Jihlava, TJ Žďár nad Sázavou, TJ 

Spartak Pelhřimov, ZŠ Otokara Březiny Jihlava, DDM Budík Moravské Budějovice a Spartak 

Velké Meziříčí. Tomáš Vokoun se připravoval s FM Jiřím Tůmou. O ostatní mladé talenty 

z Vysočiny se starali trenéři FM Lukáš Karásek, Pavel Brož a Ivana Homolková. O mládeže se 

dále starala Renáta Brožová, která byla vedoucím výpravy KCTM KŠS Vysočina. Díky pořadateli 

měla naše výprava zázemí pro přípravy, tréninky i společné schůzky. 
 

 
 

Trenéři připravili kromě jiného pro naši mládež 5 tematických přednášek. IM David Kaňovský 

na téma „Různobarevní střelci v koncovce", IM Richard Biolek na téma "Španělská na víc 

způsobů", FM Jiří Tůma na téma „"Akiba Rubinstein - obdivuhodný šachový architekt", IM 

Pavel Šimáček na téma "Brutální útok na krále" a GM Marek Vokáč na téma "O aktivní hře." 

Všechny přednášky se těšily velké účasti mladých šachistů i jejich doprovodů. Stejně jako 

v předchozích letech jsme na Mistrovství ČR mládeže viděli kvalitní trenérské zázemí oddílů a 

krajských center talentované mládeže. 

Součástí všech zápasů byly samozřejmě přípravy a následné rozbory odehraných partií. Každý 

z hráčů po skončené partii absolvoval dva rozbory. Nejprve s trenérem v kategorii (IM Petr 

Pisk, IM Pavel Šimáček, IM Richard Biolek a FM Jiří Tůma) a poté ještě se svým vlastním 

trenérem (Pavel Brož, Lukáš Karásek, Ivana Homolková a Jiří Tůma). Přípravy probíhaly vždy 

navečer popřípadě ráno před partií.  

Hodnocení od trenéra FM Jiřího Tůmy:  

Kategorie H14: 

Tomáš Vokoun ve své kategorii chlapců do 14 let startoval jako poslední nasazený. Bodový 

výsledek přibližně odpovídal jeho startovnímu číslu. Nicméně herní styl Tomáše byl velmi 

sympatický a pozorného diváka jistě potěšil. Tomáš dobře věděl, že v turnaji nemá, co by 



ztratil a tak proti soupeřům zdravě riskoval takřka za všech okolností. To mu přinášelo zají-

mavé a komplikované pozice, z kterých si často nakonec neodnesl přes vyrovnaný průběh 

boje ani půl bodu. Nicméně i přesto stojí za ocenění především Tomášova chytrost a smyslu-

plnost plánů, kterými se své soupeře snažil přelstít. Jako velmi přínosné rovněž hodnotím pro 

Tomáše fakt, že se svých soupeřů i přes jejich prozatímní vyšší výkonnost nebál a začal sám 

sobě více důvěřovat. S tímto přístupem k partiím (turnajům) bude příjemné sledovat další 

Tomášova počínání. 

Hodnocení od trenéra FM Lukáše Karáska:  

Kategorie H16: 

V kategorii H16 reprezentoval Kraj Vysočina Petr Brož z Šachového klubu Světlá nad Sázavou. 

Petr se v turnaji utkával se soupeři, kteří byli výkonností úplně někde jinde. Petra musím po-

chválit za jeho přístup k šachovým partiím, kdy od minulých let dokázal daleko lépe pracovat 

s časem. Během turnaje se Petrovi povedlo dvě partie vyhrát, z toho partie z 6. kola stojí 

opravdu za přehrání.  Bohužel na druhou stranu se v ostatních partiích dopouštěl až moc 

často hrubých chyb, které bohužel soupeři na této úrovni nemilosrdně trestají. Nakonec se 

Petrovi podařily vybojovat 2 body a obsadit konečné 22. místo.  

Kategorie FIDE OPEN: 

V kategorii open bojovali Jan Ptáček a Jiří Klubal z TJ Jiskra Humpolec. Oba kluci si v turnaji 

odvedli svůj standard a odehráli turnaj na šachové úrovni, kterou momentálně disponují. 

Honza Ptáček získal v turnaji 4,5 bodu a obsadil konečné 18. místo. Honza věnuje šachu po-

slední dobou velkou část svého volného času a na jeho hře se to začíná projevovat. Honza 

během turnaje hrál krásné dynamické agresivní šachy, na které bylo radost se koukat. Bohu-

žel tento styl hraní je na druhou stranu velmi náročný na přesný propočet a energii. Co mě u 

Honzy mrzí a Honzu jistě samého také, že v několika partiích přehlédl naprosto jednoduché 

obraty, které by hráč Honzových kvalit už přehlížet neměl. Pokud Honza tyhle nedostatky 

odstraní, může se šachově dostat na daleko vyšší úroveň, než kterou momentálně disponuje. 

Jirka Klubal uhrál v turnaji 4 body a obsadil konečné 23. místo. Jirka v průběhu turnaje hrál 

klidné poziční šachy, ve kterých se jako jediný z mála vyvaroval hrubých taktických přehléd-

nutí. Na druhou stranu Jirka dosáhl v turnaji nezvykle vysokého počtu remíz (celkových 6 

z 9). Důsledkem takto vysokého počtu remíz byly časové tísně, do kterých se dostával téměř 

v každé partii. Velmi negativně se tento faktor projevil hlavně v koncovkách, ve kterých nebyl 

Jirka schopen právě z důvodu časové tísně dopočítat vzniklé pozice a musel se spokojit 

s remízou, ačkoliv byli tyto koncovky vyhrané. 

Kategorie Národní OPEN: 

V kategorii Národního Openu se zúčastnilo z KŠS Vysočina nejvíce účastníků. Někteří byli na 

tomto turnaji poprvé a sbírali cenné zkušenosti pro svůj další šachový růst, ty zkušenější na-

opak chtěli přetavit získané tréninkové znalosti ve slušný bodový výsledek. V turnaji se nako-

nec nejvíce dařilo Tomáši Růžkovi (6 bodů) a Honzovi Čiplovi (5,5 bodu). Oba hráči reprezen-

tovali Šachový klub Světlá nad Sázavou. V turnaji oba hráči předváděli vysokou úroveň svojí 

hry a oběma se podařilo porazit několik silných soupeřů. Ačkoliv i jejich hra měla určité ne-

dostatky s výkonem obou hráčů jsem spokojen. 



Dalším v pořadí skončil se ziskem 4,5 bodu Jan Čížek z ŠK Světlá nad Sázavou. Pozitivním fak-

torem u Honzy je jeho šachová energie a sebevědomí, se kterou každou partii hraje. Na dru-

hou stranu Honzovi přeci jenom k lepšímu výsledku chybí přeci jenom větší šachová praxe 

vzhledem k tomu, že začal hrát šachy teprve před rokem.  

Další hráči v Národním Openu střídali světlé chvilky s těmi horšími a podali výkon více měně 

na úrovni svých možností. Matěj Ecler z TJ Spartak Pelhřimov uhrál 4 body a obsadil konečné 

42. místo, Marek Váhala z Gambitu Jihlava 3,5 bodu 53. místo a Matyáš Klaus z Gambitu Jih-

lava 2 body 66. místo. 

Rozbor šachových nedostatků ve hře mládežníků: 

Druhou část zprávy o účasti na Mistrovství ČR mládeže bych rád věnoval šachovým chybám, 

kterých se naši svěřenci nejčastěji v průběhu turnaje dopouštěli a na kterých je dle mého 

názoru důležité do budoucna samostatně pracovat. Během rozborů partií jsem se setkal se 

spoustou šachových chyb, které výrazně ovlivnily průběh šachových partií. K názorné ilustraci 

nejčastěji vyskytujících se chyb jsem použil diagramy z partií. Mezi nejčastější prohřešky na-

šich svěřenců patřily: 

- Mezery v taktice a propočtu variant 

- Neznalost a špatné návyky v zahájení  

- Špatná technika koncovek v souvislosti s časovou tísní 

Taktika a propočet variant: 

Největším kamenem úrazu ve všech kategoriích byly jednoznačně chyby pramenící z taktické 

nepozornosti. Jak v mladších tak i starších kategoriích velmi často docházelo k jednotahovým 

přehmatům a ztrátám figur, které dokázaly otočit příznivý vývoj partie. U mladších tyto chy-

by občas procházely u soupeřů bez povšimnutí, za to ve starších kategoriích bylo každé tako-

vé zaváhání tvrdě potrestáno. Pozice na následujících diagramech znázorňují hrubé chyby 

v taktice, kterých se naši hráči v průběhu turnaje dopouštěli.  

       Diagram 1      Diagram 2                                

                                 

1. Jh5?? Dxh5 0-1           1. h4?? Vg3+ 0-1                          

 
 
 



       Diagram 3      Diagram 4                                

                                

          1. Sxe5 dxe5???                                              1. Sg3?? Jef3+ 
             2. Dxe7 1:0                                                              2. gxf3 Jxf3 0-1 
 

       Diagram 5      Diagram 6                                

                                    

               1… Jde5?? 2. Jxh7! 1:0                                             1. 0-0-0?? Sxa2 0-1        
                        
Z následujících diagramů je myslím dostatečně vidět, jak je nezbytné neustále klást důraz v 
tréninku na taktiku. Taktika je bohužel velmi důležitá součást šachové partie, která nejde 
obelhat. Ten, kdo taktiku cvičí, se podobných chyb v partiích dopouštět nebude nebo mini-
málně, ten kdo na taktiku neprocvičuje a myslí si, že to půjde samo, se bude dopouštět chyb, 
které jsme mohli vidět na předcházejících diagramech. 

Neznalost a špatné návyky v zahájení: 
Správně rozehrané zahájení tvoří důležitý základ pro další průběh šachové partie. Hráč by 
měl mít alespoň základní znalosti daného zahájení, z nichž pak může těžit v průběhu střední 
hry a koncovky. Pokud už se svěřenci začíná probírat zahájení, měly bychom začít od tako-
vých, na kterých se dobře ilustrují tři základní principy: vývin figur, boj o centrum a rošáda. 
Velmi vhodná jsou otevřená zahájení jako Evansův gambit, Královský gambit, Skotský gambit, 
Hra dvou jezdců v obraně s d4, Ruská hra, Skotská hra, Vídeňská hra, atd. Při rozboru partií 
jsem se ovšem s těmito zahájeními příliš nesetkával. Hlavně v mladších kategoriích velkou 
oblibou byla zavřená italská hra (viz následující diagram). 
 
 



Diagram 7 

 

Ačkoliv je toto zahájení velmi jednoduché na zapamatování, je pro mladé hráče velmi ne-
vhodné. Vznikají v něm často velmi symetrické pozice a často opakující se pozice, které se 
negativně odrážejí na tvořivosti hráčů. Nyní se pojďme podívat na konkrétní ukázky špatně 
sehraného zahájení. 

Diagram 8 

 

BNT 

V pozici na diagramu ze známé varianty hry čtyř jezdců se stalo 1. Jde2?? Tento tah svědčí o 
slabé znalosti daného zahájení, kdy tah Jde2 odporuje pravidlům zdravého vývinu a navíc 
ztrácí klíčového centrálního pěšce. Pokud by bílý o daném zahájení něco málo věděl, tak by 
zahrál 1.Jxc6 bxc6 2. Sd3 s normální hrou. Zde černý získal tahem 1… Jxe4 pěšce a navíc má 
náskok ve vývinu, bílá pozice je zcela prohraná. 

 

 

 

 

 

 

 



Diagram 9 

 

BNT 

V této pozici bílý zahrál zcela nepochopitelný tah 1. Sd3?? Hrubá chyba, bílý vyvíjí střelce na 
nejhorší pole, kde překáží vývinu ostatních figur a brání postupu d pěšce vpřed s cílem bojo-
vat o centrum. 

Diagram 10 

 

ČNT 

Černý ve známé variantě ruské hry zahrál neopatrné 1… d5?? Tento motiv s upevněním jezd-
ce na e4 je v tomto zahájení celkem obvyklý, zde ovšem přivede černého do téměř prohrané 
pozice. Bílý tohoto zaváhání využil tahem 2. De2 po kterém černý ztrácí minimálně klíčového 
centrálního pěšce po 2…Se7 3. Jxe4 dxe4 4. Dxe4, kterého bílý bezpečně uplatnil k výhře.  

Špatná technika koncovek v souvislosti s časovou tísní: 
Koncovky patří mezi mládežníky neprávem k nejméně oblíbené části šachové partie. Hlavním 
důvodem je především omezené množství materiálu, které neumožňuje zakončení matovým 
útokem. V koncovkách většinou nevyhrává ten kdo má lépe zvládnutou taktiku, ale ten kdo 
dokáže lépe pochopit a využít strategické principy koncovek (aktivita krále, aktivita figur, 
vytvoření volného pěšce). Jelikož se koncovky odehrávají většinou v časových tísních, je dů-
ležité tyto základní strategické principy a motivy v koncovkách mít prostudované a pamato-
vat si je! Pojďme se podívat na konkrétní příklady. 
 
 



       Diagram 11    Diagram 12                                

                        

                                 BNT                                                                BNT 

       Diagram 13    Diagram 14                                

                       

                                  ČNT                                                             BNT 
 
Diagram 11 : Pěšcová koncovka je vzhledem k možnosti vytvoření vzdáleného volného pěšce 
pomocí postupu g3-g4 vyhraná. Je nutné předtím ale zahrát tah 1.a4 s uvolněním pole c4 pro 
krále 1… bxa4 2. bxa4 Kd5 3.g4 Ke5 4.gxh5 gxh5 5.a5 Kf4 6. Kxd4 a bílý vyhrává o tempo po-
chodem k pěšci b7. 1-0  V partii se stalo 1. Kd2? Ke6 2. Kd3 Ke5 1/2 
Diagram 12: V koncovce střelce proti jezdci se bílý dopustil chyby v podobě 1. axb4?                    
Správný plán spočíval v tahu 1.a4 s ponecháním obou pěšců na dámském křídle, kde pozice 
bílého je vyhraná 1… a5 2.Kc4 Jc1 3. h4 bílý vyhrává fixací pěšce g6 s dalším převodem střelce 
přes b7 na d5 a pochodem bílého krále k pěšcům a5,b4, které černý nemá jak udržet. 1… 
Jxb4 Černému v dalším průběhu se podařilo nejprve získat bílého e pěšce výměnou za černé-
ho b pěšce a poté obětovat svého jezdce za bílého volného b pěšce, čímž vznikla teoreticky 
remízová koncovka s falešným střelcem. 1/2 
Diagram 13: Naprosto vyrovnaná koncovka, která by podle všeho měla skončit remízou. Čer-
nému se ovšem povedlo během zhruba 10 tahů tuto koncovku prohrát. 1…b5? 2.Kc3 a5? 3. 
Kd4 Vf5 4. c5 s vytvořením velmi silného volného pěšce díky kterému bílý vyhrál. 1-0 
Diagram 14 : Poslední koncovkou je souboj dámy s dvoj-pěšcem na f sloupci proti věži střelci 
a pěšci. Pozice je za bílého výrazně lepší, ale netroufám si tvrdit, že vyhraná. Rozhodně na 
výhru hraje tuto pozici jenom bílý. Logickým plánem bylo například zapojit krále do hry po-



chodem do centra. V partii se stal na první pohled krásný aktivní tah dámou 1. De5?? Sc4 2. 
Ke1 Ve8 bílý ztrácí dámu. 0-1 

Na druhou stranu bych všechny mládežníky chtěl pochválit za jejich přístup k šachovým par-
tiím, rozborům, přípravám a účastem na přednáškách od trenérů MČR. Velký pokrok oproti 
předcházejícím mistrovství nastal především ve využívání času v šachových partiích, kdy 
všichni dodržovali pokyny a na jejich hře se to pochopitelně pozitivně odrazilo. Cílem této 
zprávy bylo hodnocení jednotlivých účastníků a analýza nejčastějších chyb, na které jsem při 
rozboru partií narazil. Pokud se mládežníci chtějí ve svém tréninkovém procesu zlepšovat, 
musí na těchto nedostatcích zapracovat. S celkovým dojmem celého turnaje jsem spokojen, 
hráči si jistě týden užili jak po šachové i nešachové stránce. Do dalších turnajů jim přeji hod-
ně bodíků a především radost z této krásné hry. 

Hodnocení od trenéra Pavla Brože:  

Národní OPEN: 
Filip Vondra byl poprvé v životě na šachovém turnaji. V jeho případě šlo o sbírání zkušeností 
a získávání základních herních návyků, zejména zápis partie, hospodaření s časem, rozbory 
partií a příprava. Dvě remízy jsou pozitivním povzbuzením pro jeho další růst a zlepšování. 
Výsledek Ivoše Pejchy byl ovlivněn nemocí, neboť odehrál pouze šest kol. Ivoš znamená 50% 
výsledek. Potěšila mě remíza v pátém kole, naopak v osmém kole považuji remízu za ztrátu. 
Vzhledem k tomu, že se šachům aktivně nevěnuje, jsou 3 body z 6 partií solidní výsledek. 
Filip Zedníček byl na druhém vážném turnaji v životě a byl vidět velký rozdíl oproti podzim-
nímu Mistrovství Moravy. Spokojen jsem hlavně s pracovitostí a zápalem. Největší radost 
mám ze zlepšení práce s časem. Pokud nepoleví v tréninku, mají v Gambitu Jihlava "zadělá-
no" na kvalitního hráče, což také dokazují výsledky v Lize Vysočiny mládeže. 
Matěj Šedý odehrál průměrný turnaj, kde kvalitní partie občas srážely hrubé chyby v taktice. 
Pravdou je, že pět soupeřů bylo výkonnostně výrazně silnějších, i přesto s nimi získal 1,5 bo-
du. K celkové spokojenosti chyběl tak jeden bod, který měl být povinností v posledním kole.                                           
K dosažení výraznějších výsledků bude v Matějově případě třeba zvýšit tréninkovou zátěž. 

Kategorie H12: 
V kategorii H12 startoval Šimon Lang. Šimon se umístil s  3,5 body na 19. místě. Před turna-
jem bych takové umístění bral všemi deseti. Po turnaji se domnívám, že jsme měli na lepší 
výsledek, kolem patnáctého místa. Popořádku, první zápas podal Šimon kvalitní poziční vý-
kon a byl odměněn výhrou. Ve druhém kole mu výhra utekla ve věžové koncovce, kterou 
následně dlouho analyzoval s FM Karáskem. Třetí kolo a soupeř o 300 elo silnější. Partie se 
nesla v duchu boje s izolovaným pěšcem, kde soupeř uplatnil svou vyspělejší techniku hry. 
Čtvrté kolo, soupeř o 450 elo silnejší!! Šimon dostal lekci z Botvinnikovy varianty, jako trenér 
jsem rád za takové partie. Páté kolo považuji za jeden z nejlepších výkonů v zahájení. Dobře 
vyšla příprava a Šimon pozičně soupeře naprosto přehrál. Bohužel stačil okamžik nepozor-
nosti v taktice a bod byl ztracen. Jak dovedou být šachy nemilosrdné. Šesté kolo byl bod 
zejména zásluhou dobré přípravy. Sedmé kolo ostrá partie, druhý drak za sebou, kde záleželo 
na každém tempu. Rozhodující pozice byla v 24 tahu, naštěstí dopadla dobře pro Šimona. 
Osmé kolo vyšla příprava, tichá italka, bohužel v pozici, kde mohl získat cennou remízu věč-
ným šachem se Šimon přepočítal. Tuto porážku zavinilo špatné nakládání s časem, což je u 
Šimona nezvyklé. A deváté kolo opět perfektně vyšlo zahájení, ale ve střední hře, kde byla 
triviální výhra podruhé v turnaji, zaúřadovala taktika v náš neprospěch, jednoduché odtažné 
napadení. 
Hodnocení: Pokud Šimonovi vyjde zahájení, většinou už partii nepustí. To je zároveň oblast, 
kde nás čeká mnoho práce na rozšíření a prohloubení repertoáru. Nebýt těch dvou hrubých  



přehlídnutí (5. a 9. kolo) byl bych nadmíru spokojen s taktickým viděním. Koncovka byla 
prakticky jen v druhém  kole, zde je co zlepšovat neustále. Pochvalu Šimon zaslouží za bojov-
nost a práci s časem (s výjimkou 8. kola). Na závěr Šimonova hodnocení uvádím některé dů-
ležité momenty z jeho partií, které jsou naznačeny na následujících diagramech. 
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Hodnocení od trenérky Ivany Homolkové:  

Kategorii D16: 
Barbora Houdková hrála v nejstarší kategorii D16, a tak to měla opravdu velmi náročné. I přes 
své počáteční obavy se však v průběhu týdne dopracovala ke 3,5 bodům a udržela se na své 
počáteční pozici. Za celý turnaj měla jen 3 prohry. Zahájení hrála aktivně, avšak ve středních 
částech byla trochu rozpačitá, čímž dala soupeřkám šanci vyrovnat a následně partie končily 
remízou. 

Kategorii D14: 
Veronika Váhalová hrála celý turnaj velmi dynamické a útočné šachy. Velmi často rychle 
získala náskok ve vývinu a možnost útoku. Bohužel ve střední hře a koncovce se projevila 
větší praxe ostatních hráček, kde Verču přepočítaly. Její mezerou je taktika, kterou když začne 
trénovat, brzy její rating vystoupá vzhůru. I tak ale dokázala urvat půl bodu, a to zrovna v 
partii, kde měla figuru méně. 

Kategorii D12: 
Kateřina Klausová hrála v kategorii D12 s podobně silnými hráčkami. 3 body, které v turnaji 



získala, nemohou zdaleka popsat její velké zlepšení za poslední týden. Na konci turnaje už 
brala mnohé věci, které na jeho začátku ani neznala, za samozřejmé. Je tedy jasné, že má 
vrozený talent rychle chápat a dobře si vše pamatovat. Pokud ke svému zápalu přidá i více 
trénování, za rok bude jistě své soupeřky porážet. 

Hodnocení od vedoucí výpravy Renáty Brožové:  

Kategorie D10: 
Markéta Šťávová z DDM Budík Moravské Budějovice uhrála v kategorii D10 4,5 bodu a 
obsadila 16. místo ve startovním poli 33 dívek. Markétka mimo jiné porazila bronzovou 
medailistku z Mistrovství Čech a remizovala s účastnicí Mistrovství EU. 
Lucie Šťávová startovala též v kategorii dívek do 10 let, přestože je jí 8 let. Lucie získala 4 body 
a obsadila 22. místo. Lucie nás bude ještě reprezentovat na Mistrovství ČR dívek do 8 let.  

Kategorie D12: 
Helena Šťávová z DDM Budík Moravské Budějovice vybojovala v kategorii D12 4,5 bodu a 
obsadila 17. místo ve startovním poli 35 dívek. Letos jsme totiž zaznamenali rekordní účast 
dívek, což je pozitivní pro rozvoj ženského šachu. Helenka mimo jiné porazila stříbrnou 
medailistku z MČR a účastnici Mistrovství světa. Sestry Šťávovi se připravoval na partie jejich 
otec za pomoci DDM Budík Moravské Budějovice. 

Kategorie D14: 
Viktorie Součková startovala v kategorii dívek do 14 let a vedla si úspěšně. Viktorka získala 5 
bodů a umístila se na 9. místě, což je nejlepší umístění KŠS Vysočina na letošním Mistrovství 
ČR mládeže do 16 let. Viktorka se připravovala ve spolupráci s oddílovým trenérem TJ Spartak 
Velké Meziříčí. Viktorka hrála turnaj obdobné úrovně poprvé v životě a prokázala, že má 
potenciál k dalšímu rozvoji. 

Národní OPEN: 
Christian Filippuo z TJ Jiskra Humpolec startoval v Národním openu, kde uhrál 3 body a 
obsadil 61. místo. Christian zde sbíral hlavně cenné zkušenosti s cílem šachového rozvoje. 
Christian se na partie připravoval s Vladimírem Ptáčkem. 

Závěr:  
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 

 
Výsledky: 
http://chess-results.com/tnr335099.aspx?lan=5&art=1&rd=9 
 
Fotogalerie: 
https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/Mistrovstvi_CR_2018/#DSC_0420.jpg 


