
NA JARNÍ REPUBLIKOVÉ MISTROVSTVÍ 
V ROCE 2017 MÁME DESET POSTUPŮ

Deset postupových míst  pro náš kraj  a totální  propad kraje Vysočina,  který v republikovém mistrovství 
nebude mít vůbec žádné zastoupení – tak by se stručně daly ve stručnosti charakterizovat výsledky letošního 
Mistrovství  Moravy a Slezska,  které  dnes skončilo  v tradičním místě  konání  této  soutěže posledních let 
v Koutech nad Desnou. Samotný areál

se průběžně modernizuje, ubytování je na odpovídající úrovni a se stravou také panovala spokojenost. Jen 
internetové připojení nedokázala pojmout obrovské množství připojeníchtivých šachistů a (alespoň na horní 
budově) neustále kolabovalo. Areál zatím skýtá dostatek prostoru pro celou tuto mamutí akcí, i když … 
počet  účastníků  se  každoročně  zvyšuje  a  letos  podle  pořadatelů  zůstala  z celkové  kapacity  600  lůžek 
neobsazena jen pouhá desetina… Většina mládežnických oddílů totiž ví, jak je pro rozvoj dětí důležitá účast 
na tomto turnaji, kde všichni žijí intenzívním šachovým životem a kde zvláště nejmladší děti zaznamenávají 
největší šachové pokroky. Obdiv zaslouží všichni trenéři, kteří děti hlídali, rozebírali s nimi sehrané a partie 
a připravovali je na další kola, což někdy bylo i dost vyčerpávající – děti se před vámi střídají jak apoštolové 
na orloji a v závěru turnaje už máte pocit, že to nebere konce…. Z našeho kraje dokázali, že práci s mládeží 
berou opravdu vážně a mistrovství obsadily následující oddíly:



KVASACO Vacenovice
SK Baník Ratíškovice
Spartak Adamov
Šachy Zastávka
ŠK Duras Brno
ŠK Hustopeče
ŠK Lokomotiva Brno
ŠK Kuřim
ŠK Rozrazil Brno

Chyběli tak reprezentanti okresů Vyškov a Znojmo…

Mistrovství je místem i všemožných setkání trenérů a funkcionářů, oficiálních i neoficiálních, i když zrovna 
to „plánovaně oficiální“ – seminář Šachy do škol se nakonec nekonalo.

Pořadatelský štáb vedený ředitelem turnaje neúnavným Jiřím Novákem a hlavním rozhodčím Jiřím Koptou 
pracoval jako hodiny a přes drobný zádrhel se začátkem turnaje způsobený pozdním příjezdem dětí takřka 
domácích – z Jeseníku – šlapal jako hodinky.

Nás může těšit, že ve velice těžké konkurenci především frýdeckomísteckých šachových škol se prosadili i 
zástupci našeho kraje.

V žácích do 16 let zažili velkou radost v Lokomotivě Brno, kde spolehlivě kategorii vyhrál Vojtěch Jurásek 

a jeho další oddílový kolega Michal Žitný rovněž získal postup obsazením šestého místa. 



Další postupové místo v této kategorii přidal sedmý Vladimír Pavlík z ŠK Kuřim.



V kategorii do 14 let si z našeho kraje spolehlivým výkonem vybojoval postup Šimon Volák (ŠK Rozrazil 

Brno) a David Barák (Duras).



Ve dvanáctiletých si postup vyhojoval Vilém Faja z Lokomotivy Brno, 

velice příjemně překvapil i Honzík Brož z Durasu, který to dotáhl až na první nepostupovou příčku.



V kategorii do 10 let se z našeho kraje nejvíce dařilo kuřimskému Šimonu Tajovskému z ŠK Kuřim. 

Jen o vlásek postup unikl Tadeáši Hladkému z Lokomotivy Brno.



Přehled získaných postupů (včetně přímých postupů) je tedy následující:
H16: Vojtěch Jurásek, Vladimír Pavlík, Michal Žitný
H14: David Barák, Petr Glozar, David Němec, Šimon Volák
H12: Vilém Faja, Lukáš Petříček
H10: Šimon Tajovský

Druhý zleva zlatý medailista kategorie H16 Vojtěch Jurásek

Z hlediska klubové příslušnosti vypadá pořadí postupujících takto:
1. ŠK Kuřim – 4 postupová místa
2. Lokomotiva Brno – 3 postupová místa
3. Duras Brno – 2 postupová místa
4. ŠK Rozrazil Brno – 1 postupové místo.

Mistrovství je otevřeno i dívkám. Tři nejlepší byly rovněž pořadateli vyhlášeny a oceněny. V kategorii do 14 
let  se jako druhá umístila  Julie  Richterová  z Baníku Ratíškovice  (na obrázku úplně vpravo),  třetí  místo 
získala Olga Dvořáková (druhá zleva) ze Spartaku Adamov.



Ve dvanáctiletých dívkách bronzovou medaili vybojovala Alice Habinová z ŠK Kuřim (na fotografii 
vpravo).



V desetiletých dívkách se nejvíce dařilo Marii Vavřínkové z Lokomotivy Brno (na obrázku vlevo).

Nejmladší účastnicí byla vyhlášena Leontýna Hladká z Lokomotivy Brno, narozená v roce 2010.


