
  

Krajský přebor družstev mladších žáků 2018 

 

                     
 

V sobotu 5. května se hrál ve Světlé nad Sázavou ve Sportovním centru Pěšinky Krajský 
přebor družstev mladších žáků 2018. Do soutěže se přihlásilo 6 týmů. Šachový klub Světlá 
nad Sázavou nominoval dvě družstva svých nadějí, jedno družstvo přihlásila Jiskra 
Havlíčkův Brod, Gambit Jihlava, TJ Náměšť nad Oslavou a Spartak Pelhřimov. 
Krajský přebor se hrál systémem každý s každým na 5 kol. Hrálo se tempem 20 minut 
plus 5 sekund za každý tah pro každého hráče. Všechny zápasy se hrály v prostorném sále 
Sportovního centra Pěšinky a kvalitní zázemí měli trenéři a rodiče v klubovně Šachového 
klubu. Zde měli trenéři a děti k dispozici šachy pro analýzy a trénink. Tradiční 
samozřejmostí bylo občerstvení. 
 

 
Pohled do hracího sálu         

    
V prvním kole si díky řízenému losování odehrály svůj vzájemný zápas družstva ŠK Světlá. 
Béčko vybojovalo nad áčkem jeden bod. Překvapením prvního kola byla prohra Náměště 
nad Oslavou s Jiskrou Havlíčkův Brod v poměru 2:4. Náměšť byla adeptem na nejcennější 
kovy. Druhé kolo proběhlo bez překvapivých výsledků. V třetím kole se hrál důležitý 
zápas o medaile, ve kterém Gambit Jihlava porazil Náměšť v poměru 5:1. Ve čtvrtém kole 
se utkaly vedoucí dva týmy. Ve vyrovnaném zápase porazil Gambit Jihlava áčko ŠK Světlá 
nad Sázavou těšně 3,5:2,5 a o titul krajského přeborníka mohl přijít již jen teoreticky. 
V posledním kole se utkalo áčko Světlá s Náměští. Průběh utkání byl dramatický a 
výsledkem byla nakonec remíza 3:3. 



  

 

 
Vítěz KPDMŽ: Gambit Jihlava  

 
Titul Krajského přeborníka získalo zaslouženě družstvo Gambitu Jihlava, které 
zaznamenalo 15 bodů, což znamená 100%. Stříbrné medaile patří A-družstvu ŠK Světlá 
nad Sázavou, které získalo 10 bodů. Třetí místo vybojovalo družstvo TJ Náměšť nad 
Oslavou, které získalo 7 bodů, ale mělo lepší skóre než Jiskra Havlíčkův Brod. Havlíčkovu 
Brodu tak patří čtvrtá příčka. Páté místo vybojovalo B-družstvo ŠK Světlá nad Sázavou, 
které kromě vítězství nad Pelhřimovem remizovalo s Havlíčkovým Brodem. Šestou příčku 
obsadil tým Spartaku Pelhřimov. 

 

 
Hráči ŠK Světlá nad Sázavou A a B 

 



  

Nejlepšími hráči na první šachovnici byli Šimon Lang z ŠK Světlá a Radek Nejedlý z Jihlavy. 
Oba získali 4,5 bodu. Na druhé desce dominovala Viola Ruby Pejřimovská z ŠK Světlá. 
Violka získala plných 5 bodů. Na třetí šachovnici byl nejlepší Ivoš Pejcha a na čtvrté desce 
byl nejlepší Vít Kovařík, oba z Jihlavy. Oby uhráli shodně 4 body. Na páté šachovnici byl 
stoprocentní Tomáš Zvolánek z ŠK Světlá. Na šesté desce byl nejúspěšnější čtyřbodový 
Matěj Zezula z Náměště. Nejmladším hráčem byl čtyřletý Pavel Brož z Šachového klubu 
Světlá nad Sázavou. Pavlík nastoupil třikrát a uhrál jeden bod. 
Nejlepší tři týmy získaly poháry, medaile a věcné ceny. Diplomy obdržely všechny týmy. 
Vítěz krajského přeboru získal právo reprezentovat Kraj Vysočina na Mistrovství ČR 
družstev mladších žáků, které se bude hrát od 15. do 17. června ve Varnsdorfu. 
 
 
Ing. Zdeněk Fiala, ředitel turnaje 
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