
POZDRAV Z KOUTŮ NAD DESNOU 
 

 

 



 

Pohledy všech fanoušků mládežnického šachu celý týden teď směřují do Koutů nad Desnou, kde se koná 

nejprestižnější domácí mládežnická soutěž roku – Mistrovství ČR. Ta nemilosrdně prověří, kdo, jak a kolik 

má za uplynulý rok natrénováno a v jaké formě přijel.  

 

Mistrovství se za léta proměnilo v mamutí kolos – jen letos je účastníků a doprovodu na 650 osob a v republice 

je jen málo areálů, kam se toto všechno vejde. Na předchozím snímku vidíte celkový pohled na areál, i když 

v trochu propagačnější podobě, než ho zažívají letošní účastníci. Ti si o zahajovacím víkendu mohli o krásně 

modré obloze opravdu nechat jenom zdát – nepříjemný studený déšť vůbec nelákal k pobytu venku, na 

kopcích už jsou jen poslední zbytky přírodního sněhu a nebýt umělého zasněžování, kde přece jenom na 

sjezdovkách zahlédneme spousty bílého sněhu, připadali bychom si tady jako o sychravém podzimu. 

 

Uřídit tuto mamutí akce se již po léta úspěšně snaží její ředitel a současně předseda republikové komise 

mládeže Zdeněk Fiala (na snímku s mikrofonem). Fotografie dále zachytila (při pohledu zleva doprava) 

nového managera mládežnické reprezentace Petra Piska, ředitelku hotelu Irenu Švejdovou, rozhodčího (a 

současně zpracovatele LOK ČR) Martina Šmajzra, rozhodčího Petra Zárubu a šéftrenéra mistrovství Jiřího 

Tůmu. 

 

Mistrovství běží jako dobře namazaný stroj bez větších zádrhelů. Jen jediný nedostatek jsme zaznamenali, a 

to ve výkonu rozhodčích. V kategorii desetiletých dívek slovenský rozhodčí Peter Paleček stížnost uprostřed 

partie na to, že soupeřka nezapisuje, odbyl s tím, že nemá čas se tím zabývat. Celou partii tak zapisovala pouze 

jedna hráčka. Pomineme-li, že rozhodčí má aktivně sledovat dodržování Pravidel FIDE, což v tomto případě 

znamená, že má sám obcházet sálem a partiáře průběžně kontrolovat, je samotná reakce arbitra vůči tak malé 

dívence necitlivá a v dotyčné zanechala pocit hluboké nespravedlnosti.  

 

Turnaje jsou rozděleny do několika hracích sálů. Prostorově je vše vyřešeno dobře, účastníků je hodně, ale 

prostor na hru je vytvořen dostatečně. Diváci do hracích místností mají přístup jen na prvních patnáct minut. 

Všechny mistrovské soutěže jsou na on linech. 

 

Nyní nabídneme pohled do hracích místností: nejprve do chlapeckých… 

 

 



 
 

… a pak do dívčích. Dívky mají obrovskou výhodou – na rozdíl od kluků, kteří si myseli postup vybojovat 

sítem územních kvalifikací, jsou dívčí turnaje open – a dívky toho patřičně využily: počet 38 soutěžících 

v kategorii do 10 a do 12 let je myslím historickým rekordem… 

 

 



 
 

 
 

A tento snímek už zachycuje doprovodný open. 

 

Mistrovství končí v sobotu 16. března, všem reprezentantům našeho kraje držíme palce! 


