
VE SVITAVÁCH ŠACHOVALO 
138 VYZNAVAČŮ KRÁLOVSKÉ HRY

Šachový  turnaj  ve  Svitavách  vhodně  vyplňuje  mezeru  v jinak  bohaté  turnajové  nabídce:  koná  se  sice 
v pracovní den, ale již o prázdninách a v době, kdy většina domácností finišuje s předvánočním úklidem a 
mnohde s povděkem přivítají, že děti na celý den domácnost opustí a vyrazí na šachy. Snad proto je turnaj 
bohatě  navštěvován,  vždyť  letos  pořadatelé  na startu přivítali  138 šachistů  – ponejvíce z Pardubického, 
Olomouckého a Jihomoravského kraje. Pořadatelé si sice trochu stýskali, že je to méně než před dvěma lety, 
ale  pořád je to  počet,  kterého v našem kraji  dosahujeme jen u krajských přeborů mládeže,  ale  který u 
nemistrovských turnajů – a o tento typ právě šlo – můžeme jen závidět. Je trochu škoda, že pořadatelé letos 
nevyužili všech prostor velice pěkného sálu, který měli k dispozici, a stoly na sebe doslova natěsnali tak, že 

projít  řadou bylo  možné jen tehdy,  když  oba hráči  byli  židličkami  přisunuti  ke stolům – a i  to  leckdy 
s obtížemi. Zrušení dvou řad (pravda, zbývající řady by se musely odpovídajícím způsobem o zrušená místa 
protáhnout) by pohodlí hráčů i diváků velmi prospělo.

Pro  malý  počet  přihlášených  dorostenců  pořadatelé  tuto  kategorii  sloučili  s kategorií  dospělých.  Jedna 
neinformovaná  maminka  si  po oznámení  této  změny malinko  povzdechla  „chudáci  děti“,  ale  opak byl 
pravdou: chudáci dospělí, neboť turnaj právě vyhráli dorostenci – zvítězil Josef Havelka z Pandy Rychnov 
před  Jakubem  Půlpánem  z Polabin  a  na  nejlepšího  dospělýma  Ondřeje  Třasáka  zbylo  až  třetí  místo 
celkového pořadí.  Oba kluci  však nejsou žádná ořezávátka:  oba mají  titul  mistra  FIDE a v turnaji  byli 
nasazenou jedničkou a dvojkou…

Ze zástupců našeho kraje  pěkného úspěchu dosáhla  Eliška  Vavřínková,  jež  se  čtyřmi  body byla  druhá 
nejlepší dívka. A není žádným tajemstvím, že tam, kde hraje Eliška, se vyskytuje i kuřimský Jakub Němec: 
ten se čtyřmi a půl body získal sedmé místo celkového pořadí, a stal se tak nejlepším zástupcem našeho 
kraje v této kategorii. Pořadatelé si v začátku soutěže s touto kategorií poněkud zalaškovali: nasazení



 přelosovali, přičemž nesetřídili startovní listinu, takže hráč s titulem FM měl hrát na poslední šachovnici 
(někdy se to tak dělá, pokud se nechce zdržovat turnaj přelosováváním. Ale tady k přelosování došlo!) Pak 
se znovu přelosovalo, a když konečně zazněl v sále pokyn „Kdo má soupeře, ať zahájí hru“, hrálo se jen 
slabých pět minut, když se znovu první kolo přelosovalo. Na vedlejší šachovnici však již černý stihl dát 
soupeři mat – a pořadatelé ho tím vlastně poškodili. Nevím, nevím, jak by situaci řešili, kdyby onen hráč 



podal proti jejich postupu protest… Nový – tentokrát už čtvrtý v pořadí – los prvního kola platil, a tak se 
konečně začalo se čtyřicetiminutovým zpožděním i  v této kategorii  hrát… Naštěstí  nikdo neprotestoval, 
problémy se už neopakovaly a všechny si pořadatelé usmířili bohatým cenovým fondem, takže nakonec 
nikdo neodjížděl ze Svitav nespokojen….

V nejpočetnějším  turnaji  starších  žáků  se  nejlepší  dívkou  stala  Olga  Dvořáková  z Adamova  a  druhou 
nejlepší Anna Vavřínková z Lokomotivy Brno (na snímku je vidíte hezky vedle sebe i s cenami)
Třetí místo celkového pořadí a nejlepším Jihomoravákem se stal Kamil Khadash z Lokomotivy Brno.



Dobrý výkon podal i Filip Nezval z Durasu Brno (7. místo) 

i Tomáš Novotný z Lokomotivy Brno (11. místo), 



zatímco patnácté místo Samuela Khadashe je už mírným zklamáním.

Hrát tuto kategorii se docela správně rozhodl i daleko mladší Tadeáš Hladký z Lokomotivy Brno a dokázal 
zde uhrát cenné čtyři body.



V kategorii  mladších  žáků  nám velkou  radost  druhým místem  v dívkách  udělala  Maruška  Vavřínková 
z Lokomotivy Brno.

Solidní čtyři body získali Marek Dvořák z Adamova



a teprve šestiletá Leontýna Hladká z Lokomotivy Brno. 

Její čtyřletý bratr Mikuláš byl nejmladším účastníkem turnaje a docílil dvou a půl bodu.


