
MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu 
mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.  Mimo tradičních výprav Lokomotivy, 
DURASu a Kuřimi svá „polínka pod turnajový kotlík“ přihodil také Adamov, Zastávka a 
Znojmo. Jihomoravané se nakonec rozdělili do dvou skupin. DURAS opět využil pohostinství 
Horské chaty Kouty a po loňské zkušenosti s ne příliš kvalitní hotelovou stravou si s sebou 
vzal i svého kuchaře. Ostatní využili nabídky pořadatele a prožili týden šachů na hotelu 
Dlouhé Stráně, kde se finálové boje a také doprovodné turnaje odehrály. To, jak prožily MČR 
jednotlivé výpravy (včetně hodnocení reprezentantů především těch větších šachových klubů) 
si můžete přečíst na jejich klubových www stránkách http://www.skduras.cz/ , 
http://www.lokobrno.cz/ , http://www.sachy-kurim.g6.cz/. 

Co se týká nějaký drbů, nebo veselých historek z natáčení – bohužel, nemám, nevím. 
Výprava DURASu fungovala odděleně od hotelového dění a vše zajímavé jsem již napsal do 
článku na náš klubový web. Tak jen stručně: počasí bylo přímo fantastické – téměř letní. 
S přáteli z Kuřimi jsme po odpolednech dali pár fotbálků, ve čtvrtek jsme u táboráčku opekli 
klobásky, ve středu jsme podnikli krásný turistický výlet na Červenohorské sedlo a 
pěškobusem zpět do Koutů. 

Teď se pokusím stručně vzpomenout všechny účastníky, kteří reprezentovali na MČR 
své kluby a také náš kraj, s malou fotodokumentací a na závěr trochu statistiky. Kdo tedy 
nemá čas a nechce se mu číst následující „omáčka“ ať mrkne na konec článku na statistiky – 
fakt zajímavé:
V kategorii D10 (dívky do 10 let) náš kraj reprezentovali kočičky Olinka Dvořáková 
z Adamova, Anička Vavřínková z Lokomotivy a Alice Habinová z Kuřimi. Olča podala 
skvělý výkon. Se ziskem 8,5b/9 naprosto suverénně zvítězila a odváží si domů zlatou medaili. 
Skvěle sekundovala také Anička, která obsadila 2. místo. Alča se takovéto akce účastnila 
poprvé. Skončila na 17. místě, ale zcela jistě se na ni v této kategorii můžeme těšit i za rok.  

http://www.sachy-kurim.g6.cz/
http://www.lokobrno.cz/
http://www.skduras.cz/


V kategorii H10 (chlapci do 10 let) náš kraj reprezentovali Péťa Glozar, David Barák 
z DURASu a Vilík Faja z Lokomotivy a Matěj Tajovský z Kuřimi. Péťa bojoval 
v posledním kole o stříbrnou medaili, kdy ztratil přivyhranou partii a skončil nakonec na 
pěkném čtvrtém místě. Mile překvapil David, který obsadil skvělé 5. místo. Matěj obsadil 
solidní 12. místo, ale asi před turnajem pomýšlel na vyšší pozice. Teprve devítiletý Vilík zde 
spíše sbíral zkušenosti a skončil na 21. místě. Příští rok ale může překvapit.    

V kategorii D12 náš kraj reprezentovala Julie Richterová z Šachy Zastávka. Odvedla 
velmi solidní výkon na své očekávané úrovni a obsadila pěkné 5. místo.



V kategorii H12 náš kraj reprezentovali Ara Martirosyan  z DURASu a David Němec 
z Kuřimi. Ara svým bojovným výkonem obsadil 1. místo a získal zlatou medaili, pro náš kraj 
již druhou. David odvedl výkon na své výkonnostní úrovni a skončil na solidním 13. místě. 
Pokud by se svými soupeři mnohdy nenechal strhnout k příliš rychlé hře, mohlo to být i lepší!

 

V kategorii D14 jsme měli silné obsazení tradičních sběratelek medailí, kočky Petra 
Masáková z Adamova, Eliška Vavřínková a Terka Kocí z Lokomotivy. Nejšťastnější 
z této trojice koček byla však nejníže nasazená Terka (obsadila krásné 4. místo). Eliška 
skončila devátá a Petra jedenáctá.



V kategorii H14 jsme měli ve hře Daniela Daňka z DURASu, Vojtu Juráska a Michala 
Žitného z Lokomotivy. Daniel si dovezl do Koutů skvělou formu, odsadil krásné 5. místo. 
Vojta Jurásek skončil desátý., čímž o třináct míst vylepšil svoji nasazovací pozici – pěkný 
výkon. Michal potvrdil svoje nasazení a obsadil 23. příčku.



V kategorii H16 soutěžili Adam Dvořák a Filip Krajíček z Lokomotivy, Radek Zeman a 
Martin Kladňák z DURASu a Pepa Růžička ze Znojma. Po výborných výkonech v těžkém 
turnaji získal Adam bronzovou medaili a Pepa skončil šestý. Martin obsadil 19.místo a trošku 
si vylepšil startovní pozici (22). Vůbec se ale nedařilo Radkovi (22. místo). Poslední skončil 
Filip Krajíček, který na své soupeře výkonnostně nestačil. Určitě toto MČR pro něj ale byla 
velká šachová škola a zkušenost, která ho může posunout zase o kousek dál.

V MČR juniorů nás reprezentoval Martin Blahynka. Celkově obsadil 6. místo, v kategorii 
dorostenců do 18 let získal stříbrnou medaili. Cenný je také skalp IM Vojty Pláta. 



Tak doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Pokud ano, tak se omlouvám. Všem 
mládežníkům – účastníkům MČR, přeji hodně elánu do další práce a hodně štěstí při dalších 
šachových mistrovských akcích. 

A nyní trocha slibované statistiky:
Je to také reakce na některé náměty, které náš nový předseda komise mládeže ŠSČR, pan 
Havlíček, uveřejnil a možná to ani nemyslel vážně, jen tak plácnul… Takže:

Pořadí krajů, podle získaných medailí a umístění do 6. místa na MČR:

zlato stříbro bronz 4.místo 5. místo 6. místo
Moravskoslezský 3 2 2 2 1 2
Jihomoravský 2 2 1 2 3 1
Praha 2 2 1 1 1 3
Pardubický 1 1 0 0 0 0
Liberecký 1 0 0 0 0 1
Ústecký 0 1 0 0 0 0
Karlovy Vary 0 1 0 0 0 0
Plzeňský 0 0 1 2 0 1
Jihočeský 0 0 1 1 2 0
Zlínský kraj 0 0 1 1 0 0
Hradec Králové 0 0 1 0 1 0
Olomoucký 0 0 1 0 0 0
Vysočina 0 0 0 0 1 1
Středočeský 0 0 0 0 1 0

Pořadí krajů, podle počtů mládežníků na listině talentů po MČR (uvažuji jako 
v předchozích létech, umístění do 6 místa):

Moravskoslezský 12
Jihomoravský 11
Praha 10
Plzeňský 4
Jihočeský 4
Pardubický 2
Liberecký 2
Zlínský kraj 2
Vysočina 2
Středočeský 1
Ústecký 1
Karlovarský 1
Hradec Králové 1
Olomoucký 1

Jak vidíte náš kraj je těsně druhý za krajem Moravskoslezským. V závěsu za námi je Praha, 
potom dlouho nic a zase nic a zase nic, až potom ti ostatní. Toto dokumentuje dobrou práci 
s mládeží v našem kraji. Mimo brněnských klubů DURASu a Lokomotivy o sobě dává vědět 
také Kuřim a líheň šikovných děvčat – Adamov. Jen tak dále! 


