
MČR mládeže v rapid šachu 

Na letošní MČR mládeže, po nedokončeném krajské přeboru, se podařilo z našeho klubu 

probojovat jen Marii Vavřínkové. Divoká karta nakonec byla komisí mládeže ŠSČR udělena také 

Václavu Sedlákovi. Ostatní naši mládežníci se mohli zúčastnit jen doprovodného Open turnaje. 

Toho využili a do Českých Budějovic s námi odjeli ještě Jan Matyáš Dvořáček a Anna Vavřínková. 

Cesta i přes ucpanou D1 byla celkem dobrá a po necelých třech hodinách jsme dorazili do 

cíle. Mistrovství probíhalo v rozlehlém pěkném areálu Jihočeské univerzity, který poskytoval i 

dostatek travnatých ploch. 

Na obrázku jsou vidět kuřimské maminky čekající na své ratolesti - pořízeno již v průběhu 

turnaje. 

 

 Před menzou, ve které probíhala registrace a odehrával se i mistrovský turnaj, jsme narazili 

na hloučky trenérů s dětmi, jak na kolenou vyplňují „covidové čestné prohlášení“ bez něhož mladé 

slečny z řad pořadatelů nechtěly nikoho vpustit dovnitř. Pořadatelé totiž o jeho nutnosti informovali 

pouze na svých webových stránkách, proto jej téměř nikdo neměl s sebou. My na štěstí ano, a tak 

jsme registraci zvládli velmi rychle a mohli se jet ubytovat. Ubytování jsme měli sice cca 1,5 km 

daleko, za to ale na kolejních pokojích s vlastním sociálním zařízením, a dokonce i s ledničkou. 

V sobotu ráno jsme se tedy vypravili hezkou procházkou na slavnostní zahájení. Slavnostní 

nakonec moc nebylo. Díky rozhodnutí pořadatelů, z důvodu hygienických opatření, před a během 

turnaje diváky (trenéry a rodiče) nevpouštět do hracího sálu.  Vymysleli tedy, že přivítání hráčů 

proběhne ve vstupní hale. Všichni byli namačkáni do malého prostoru. Na druhou stranu to byla jen 

jedna z mála věcí, která se mohla vyřešit lepším způsobem. Samotný turnaj šlapal jako hodinky a 

dařilo se i dodržovat celkem našlapaný harmonogram. 

Jak už jsem se zmínila do hracího sálu nikdo kromě hráčů a rozhodčích nebyl vpuštěn, takže 

jsme partie dětí nemohli sledovat na vlastní oči. V každé kategorii bylo 6-7 online šachovnic, některé 

partie jsme mohli sledovat v kavárně Biologického centra, kde se přenos promítal na plátno. 

Maruška byla ve své kategorii D14 šestá nasazená, takže hned začínala na onlinu. Udržet 

se zde se jí naštěstí podařilo po celou dobu turnaje, a tak jsme měli alespoň, co sledovat. Po prvních 

dvou povinných výhrách do třetího kola dostala Adélku Třasákovou. Přestože po zahájení stála  



 

velmi dobře (motor ukazoval +3,5), zkušenější soupeřka ji přehrála a zaslouženě vyhrála.  

Ve čtvrtém kole se potkala se Sofií Tichou. Maruška má ze Sofinky úplně zbytečný respekt, 

navíc měla méně času, a tak nabídla remiz, kterou soupeřka přijala. Odpolední poslední dvě kola 

pak porazila Beátu Havelkovou a Danielu Nagyovou, obě dvě udělaly pod Maruščiným tlakem 

hrubou chybu. 4,5 bodu ze šesti znamenalo, že v neděli ji už budou čekat jen velmi dobré soupeřky. 

První partie s Taťánou Nesporou bylo opravdu škoda. Taťána patří k hratelnějším soupeřkám, ale 

Maru přehlédla taktiku a partii nezvládla. V předposledním kole ji los vůbec nepřál, a přes prohru ji 

přidělil první nasazenou Aničku Voříškovou. K překvapení bohužel nedošlo, další nula. S napětím 

jsme čekali na los posledního kola – Viola Ruby Pejřimovská, nasazená před Maru, ale mohlo být i 

hůře. Ruby se trošku plácala v zahájení, čehož se podařilo Marušce využít a soupeřku přehrát. 

Konečných 5,5 bodů znamenalo šesté místo, které odpovídalo jejímu nasazení, ale hlavně také 

druhé místo v ročníku 2007 a tedy přímý postup na příští mistrovství – Maruščino již poslední.  

 

 



Vašek (na fotografii na předchozí straně uprostřed) se mistrovství zúčastnil jen díky divoké 

kartě a tomu také odpovídalo jeho nasazení ve startovní listině H12 čtyřicáté z celkové počtu 42 

hráčů.  

Bohužel se na online nedostal, proto jeho výkon mohu hodnotit jen podle dosažených bodů 

vzhledem k síle soupeřů.  

Kolo Šach. St.č.  Jméno   Rtg Body Výsl. 

1 19 19  Matusík Ondřej            1472 3,0 s 0 

2 20 29  Ševčík Pavel            1420 4,5 w 0 

3 21 32  Mauer Pavel            1408 3,0 w 1 

4 17 27  Bárta David            1426 4,0 s ½ 

5 17 26  Švarc Kryštof            1428 4,0 w ½ 

6 14 14  Mrázek Adam            1540 4,0 s 0 

7 18 36  Koumar Tomáš            1388 3,0 w ½ 

8 16 24  Svoboda Daniel             1441 5,0 s 0 

9 19 21  Volf Vojtěch             1461 2,5 w 1 

Vašek má rapid elo 1388 a z tabulky je dobře vidět, že svou premiéru na tak velkém turnaji 

zvládl velmi dobře. Jeho výsledek 3,5 bodů z 9 a konečné 33. místo lze hodnotit velmi pozitivně.  

Honza Dvořáček se v posledním roce hodně zlepšil. Bylo to již vidět v KPII, kde silnějším 

soupeřům nedával příliš šancí. Dařilo se mu i na Veletržním turnaji na sklonku prázdnin, kde si 

vybojoval postup na MČR dorostenců a juniorů v klasickém šachu. Věřila jsem, že by mohl uhrát 

pěkný výsledek i zde a povedlo se. Podařilo se mu dokonce porazit Stanislava Stárka - prvního 

nasazeného. Honza prohrál pouze s vítězem turnaje a skončil se sedmi body na krásném druhém 

místě!  

Kolo Šach. St.č.  Jméno Rtg FED Body Výsl. 

1 7 26  Bludský Vít 1389 CZE 4,5 w 1 

2 6 18  Hlavina Jan 1505 CZE 5,0 s 1 

3 2 2  Kůsa Jakub 2197 CZE 9,0 w 0 

4 4 17  Komora Matěj 1519 CZE 5,5 w 1 

5 5 23  Pejřimovský Tadeáš Rubel 1425 CZE 5,0 s 1 

6 2 1  Stárek Stanislav 2211 CZE 4,0 w 1 

7 2 3  Dolenský Milan 2086 CZE 7,0 s 1 

8 2 5  Svačina Petr 1941 CZE 5,5 w ½ 

9 2 4  Václavík Jan 1988 CZE 5,5 s ½ 

Aničce se po dvou úspěšných turnajích (v Jeseníku a Veletržním) tentokrát již nedařilo, ale 

to se nedá nic dělat, každý turnaj není posvícení. 

Závěrečné vyhlášení již proběhlo v hracím sále tak, jak se sluší. Na fotografii Honza na 

„bedně“. 



 

 Nejlepších 6 v kategorii D14…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečné velké poděkování patří Šachovému klubu VŠTE České Budějovice za odvahu 

v dnešní komplikované době uspořádat velký mistrovský turnaj. Bylo moc fajn se opět potkat se 

všemi šachovými přáteli a vidět spoustu známých tváří. 


