
VÝÚRAVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SKONČILA NA 
ZIMNÍ OLYMPIÁDĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE PÁTÁ

Julie Richterová, Tadeáš Hladký, Tomáš Keprt, Michael Kureš a vedoucí výpravy Pavel Krupica

Ve čtvrtek 1. února  byla zakončena olympiáda mládeže konaná v Pardubickém kraji, kde se velice dobře 
předvedla i naše výprava Jihomoravského kraje. Naší nejlepší žačce se dostalo i výrazné pocty, když na 
závěrečném ceremoniálu pochodovala jako vlajkonoš výpravy celého kraje! 

Celkové vystoupení našeho šachového družstva hodnotím jako průměrné,  výsledek Julie Richterové i 
Tadeáše Hladkého je velice dobrý. V nejstarší kategorii měl velice složitou úlohu Míša Kureš, který byl o 
několik let mladší než všichni jeho soupeři a i když Míša nezklamal, rozdíl ve zkušenostech byl přece jen 
znát. Míša nakonec v celém turnaji získal 2 body a to bylo asi maximum, které získat mohl. Je velice 
pravděpodobné, že Míša nebude chybět na příští olympiádě v roce 2020 v Karlovarském kraji, a pokud 
bude zařazený do kategorie mladších žáků (kam věkově stále bude patřit), jistě to bude velký kandidát 
na medailové umístění. V mladších žácích dostal dle nominačních kritérií možnost hrát kuřimský Tomáš 
Keprt,  který sice vybojoval účast velikou shodou okolností, ale nemohu říct , že by výrazně zklamal. 
Tomáš získal v turnaji 2,5 bodu a to je asi jeho maximum i když  v některých utkáních mohl uhrát více 
než jen remízu a v partii s vítězem turnaje Gnojkem neviděl věčný šach. Na medailové umístění neměl, 
ale v polovině startovního pole se klidně umístit mohl. V nejmladší kategorii doplatil Tadeáš Hladký na 
špatný začátek turnaje. Druhou půlku olympiády už hrál Tadeáš ve velkém stylu, tak jak ho všichni znají, 



a při výhře v posledním kole by se nakonec propracoval i na bednu. Los do posledního kola byl ovšem 
velice těžký, když se Tadeáš utkal s mistrem ČR Brožkou. Tadeáš bojoval ze všech sil a usiloval o výhru. 
I když měl černé, vypadalo to, že se mu vyhrát i podaří, ale nakonec partie přece jen skončila zřejmě 
zaslouženou remízou a Tadeáš ziskem 4 bodů obsadil velice hezké 5. místo. Nejvíce se turnaj vydařil Julii 
Richterové. Její cesta ovšem v závěru vůbec nebyla snadná. Do posledního kola nastupovala Julie s tím, 
že pokud vyhraje, medaile jí  neunikne a pokud nevyhraje zcela jistě na bedně nebude. V utkání plné 
zvratů se nakonec štěstí obrátilo ve prospěch Julči a už se jenom čekalo, zda medaile bude stříbrná nebo 
bronzová. Pomocné hodnocení nakonec nakloněno pro Julču nebylo a tak si odvezla za 5 bodů bronz. 
Celkové se naše družstvo umístilo na 5.místě a to znamená obhajobu umístění z poslední olympiády. Tím 
nám  také  Julča  oddálila  odjezd  domů,  protože  jako  medailistka  se  musela  účastnit  závěrečného 
ceremoniálu. Při cestě do České Třebové mi volala vedoucí Jihomoravské krajské výpravy, že Julie byla 
vybraná jako vlajkonoš cele Jihomoravské výpravy (viz obrázek), 

a přestože většina našich hráčů už chtěla jet domů, neměl jsem to srdce upřít naší hrdé medailistce užít si i 
roli vlajkonoše. I když to znamenalo zůstat až do konce ceremoniálu a tím i návrat v pozdních nočních 
hodinách, zůstali jsme. 

Všem našim reprezentantům děkuji za vzornou reprezentaci kraje a Julči osobně blahopřeji ke skvělému 
výsledku..

Pavel Krupica

Příloha: Pořadí krajů v šachové soutěži



Poř. Jméno Kraj Body

1. Středočeský kraj Středočeský kraj 20

2. Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj 16

3. Pardubický kraj Pardubický kraj 13

4. Hlavní město Praha Hlavní město Praha 11

5. Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj 10

6. Plzeňský kraj Plzeňský kraj 9

7. Liberecký kraj Liberecký kraj 8

8. Kraj Vysočina Kraj Vysočina 7

9. Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj 6

10. Karlovarský kraj Karlovarský kraj 5

11. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 4

12. Olomocký kraj Olomoucký kraj 3

13. Ústecký kraj Ústecký kraj 2

14. Zlínský kraj Zlínský kraj 1




