
Letošní mistrovství ČR dětí do 8 let se konalo o víkendu 7.-8. 5. 2011 v krásném prostředí 
Beskyd v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích. 

Hotel Petr Bezruč

Z  Jihomoravského  kraje  do  Beskyd  vyrazila  oproti  předchozím  letům  relativně  početná 
výprava čítající 8 dětí, z toho 6 chlapců a 2 dívky. Relativně početná proto, že například s Beskydskou 
šachovou školou, která do turnaje přihlásila 24 dětí (při celkovém počtu 87 hráčů!), nemůže co do 
počtu dětí ani celý Jihomoravský kraj soupeřit. Jinak je tomu ovšem co do počtu medailí, ale o tom až 
dále.



zahájení

Většina  dětí  z jihomoravské  výpravy  byla  z brněnských  oddílů  –  ŠK  Lokomotivu  Brno 
reprezentovali Anička Vavřínková, Tomáš Kocí, a Vít Pařízek, za ŠK Duras BVK hráli Petr Glozar, Ara 
Martirosyan  a  Matyáš  Zavadil,  z  ŠK  Vinohrady  Brno  přijel  Šimon  Vémola,  mimobrněnské 
reprezentovala Julie Richterová ze Sokola Zastávka na svém prvním velkém turnaji byl Jakub Švejnoha 
z nově založeného šachového oddílu ŠK Svornost Rousínovec.

 Dívek se v turnaji sešlo celkem 14, v chlapecké kategorii byla konkurence o poznání větší, 
k turnaji nastoupilo 73 hráčů.

První kolo již  jakoby předznamenalo úspěšný průběh turnaje, když všichni výše jmenovaní 
porazili  svoje soupeře a získali tak první bod. Další kola už ovšem nebyla tak snadná, a tak se po 
prvním hracím dnu a odehraných šesti kolech již výsledky různily. 

V dívkách Julča Richterová uhrála 4,5b/6, která podlehla pouze pozdější vítězce Laurincové a 
vcelku zbytečně remízovala s celkově třetí Kateřinou Annou Janošovou. 



Vlevo Julie Richterová

Anička  Vavřínková  začala  výborně  2b/2,  pak  ovšem  přišly  dvě  prohry  s pozdějšími 
medailistkami a po střídavém výkonu na konci prvního dne 3b/6. 

Anna Vavřínková



Naše želízka v ohni chlapeckých bojů se zdatně držela, Ara Martirosyan se stejným ziskem 
jako Julča 4,5b/6 na konci prvního dne si stál skvěle na průběžném 6. místě, v těsném závěsu za ním 
se držel Tom Kocí se 4b/6 a mohl ještě také pomýšlet na medaili. Dále se po půlbodové ztrátě seřadili 
Matyáš Zavadil s 3,5b/6, za ním Petřík Glozar a Šimon Vémola se3b/6, Vítek Pařízek měl po prvním 
dnu na kontě 2 body.

Zatímco v dívčí kategorii  bylo po prvním dnu o medailistkách téměř rozhodnuto (první  tři 
dívky si již zahrály mezi sebou a seřadily se po půlce bodu – Janošová 5,5, Laurincová 5, Richterová 
4,5  – zatímco ostatní  soupeřky zůstaly  za  nimi  minimálně o další  bod a půl),  v nabité  chlapecké 
kategorii bylo ještě vše otevřené a tak se na druhý den schylovalo k tuhým bojům.

V dívčí  kategorii  došlo  druhý  den  již  pouze  ke  změně  barvy  kovu,  když  průběžně  první 
Janošová se druhý den potýkala se zdravotními problémy a možná i psychickou nevyrovnaností, a tak 
uhrála pouze 1b/3 se slabšími soupeřkami. Tím umožnila bezchybně hrajícím Laurincové a Richterové 
(obě 3b/3) posunout se ke zlatu a stříbru. Svůj boj svedla také o rok mladší Anička Vavřínková, která 
druhý den zaznamenala 50% úspěšnost a celkově sedmé místo, které je jistě příslibem pro příští rok. 
Výsledné pořadí tedy 1. Laurincová (8b/9), 2. Richterová (7,5b./9), 3. Janošová (6,5b/9), 7. Vavřínková 
(4,5b/9).  

V H8 druhý den Ara Martirosyan a Tomáš Kocí svedli  boj o medaili  a ostatní chlapci o co 
nejlepší umístění. 

Ara Martirosyan



Tomáš Koci

Zatímco Ara  svoje  první  kolo  druhého dne  prohrává,  Tomášek  vítězí  a  může  se  těšit  na 
silného soupeře v předposledním kole. Koučinkový tým rodičů větří  možnost medaile, a tak Toma 
povzbuzuje, Terezka Kocí a Eliška Vavřínková nosí do stanoviště rodičů průběžné dobré zprávy z hrací 
místnosti, ale když Tom přibíhá z 8. kola a hlásí vítězství, nechce se věřit. Medaile ovšem ještě pořád 
není zdaleka jistá,  Tom by k jejímu zisku musel vyhrát  i  poslední  kolo.  Tomášek si  dává speciální 
přípravu  ve  formě  počítačových  her,  ale  možná  právě  to  odreagování  mu  pomáhá  k ocelovým 
nervům i v poslední partii, kterou neuvěřitelně, ale s přehledem znovu vyhrál. Teď už se čeká jenom 
na vývoj partií soupeřů, která rozhodne o hodnotě Tomáškovy medaile. Nakonec z variant 2.-3. místo 
je  to  „pouze“  ten  bronz,  což  ovšem  vůbec  neubírá  z euforie  v jihomoravském  „hlavním  stanu“. 
Ke stříbrné medaili  v dívčí kategorii  se tedy přidává i  bronzová v chlapecké, to je celá 1/3 medailí 
udělovaných na tomto mistrovství!

Ara  v předposledním  kole  svedl  souboj  s oddílovým  kolegou  Matyášem  a  „bratrsky“ 
remízovali, v posledním kole Ara zvítězil, ovšem na medaili už to nestačilo. Přesto bodový zisk 6b/9 a 
celkové 14 místo je velmi pěkné.

Matyáš  svoje  první  kolo  druhého  dne  vyhrál,  a  když  v osmém  remizoval  s  Arou,  šel  do 
posledního  kola  s nadějnými  5  body.  V posledním  kole  byl  však  již  soupeř  nad  jeho  síly,  a  tak 
Matyášův zisk v turnaji se ustálil na 5b./9 a přinesl mu také pěkné 22 místo.

Peťa Glozar začal druhý den také výhrou, pak následovala prohra v 8.  kole a výhra v kole 
posledním. Nakonec tedy stejně jako Matyáš 5b/9 a celkové 30. místo. Vzhledem k tomu, že Petřík, 
stejně jako Anička, může hrát na „osmičkách“ ještě příští rok, budou jistě bok po boku obhajovat dvě 
letošní medaile.



Petr Glozar

Šimon Vémola  a  Vítek  Pařízek  přidali  druhý den každý ke  svému kontu ještě  po jednom 
bodíku, a tak si Šimon z turnaje odnáší slušné 4b/9, které mu vynesly celkové 50. místo Vítek 3b/9 a 
59. místo. Vítek je však také teprve sedmiletý, takže letos hlavně sbíral zkušenosti, které jistě zúročí 
na příštím mistrovství. 

Závěrem si snad mohu dovolit říci, že letošní MČR dětí do 8 let bylo pro jižní Moravu historicky 

nejúspěšnějším.  Pokud  jsem  dobře  počítala  a  zkoumala  výsledky  od  roku  1996,  získal 

Jihomoravský kraj již 8 medailí, letos však poprvé bral medaili v dívčí i chlapecké kategorii. 

Letoškem se tedy počet získaných medailí v „osmičkách“ zaokrouhlil na 10


