
Ohlédnutí za týmovým šampionátem nejmladších 
 

Na pomezí Lužických Hor a Českosaského švýcarska, do Varnsdorfu, pozvali pořadatelé ze 

Spartaku Ústí n.L.  účastníky nejmladšího týmového šampionátu, mistrovství ČR družstev mladších 

žáků.  

 

  Po dlouhé cestě, někteří jeli z Moravy do Čech rychleji dokonce před dvě jiné cizí země, měli 

účastníci připraveno ubytování ve dvou budovách velmi slušného internátu SŠ a VOŠ Varnsdorf. 

Hracími prostory byly prostorná tělocvična i dvě oddělené místnosti na prvních pět stolů, 18 

šachovnic s on-line. Pro relaxaci sloužilo školní hřiště, školní parčík se stínem i menší tělocvična s 

trampolínou, dětskou lezeckou stěnou. Pitný režim byl zajištěn várnicemi se šťávou. 

 

  9 kol švýcarským systémem probíhalo od pátku do neděle v tempu 25 minut plus 10 vteřin za tah. 

Časový program byl dodržen, jen v sobotu při snídani došlo v kuchyni k logistickému zdržení. 

Pořadatelé s hlavním rozhodčím tak museli rychle rozhodnout, omluvili se a program celého dne 

byl posunut o 15 minut. Po jednání s kuchyní přivezli další nádobí z druhé budovy a vše již bylo v 

pořádku.  

 

  Bojovalo se opravdu urputně. Jak řekli pořadatelé, už samotná účast na finálovém MČR je 

úspěchem. 26 z oprávněných 28 týmů se přihlásilo, na dvě zbývající bylo hodně zájemců z řad 

náhradníků.  

  Pořadí na čele se střídalo, o zlato usiloval obhájce BŠŠ Frýdek-Místek, prohrál však s Polabinami. 

Avšak Polabinští ztráceli za remízu s Kuřimí, pak podlehli Brnu, ovšem finiš je dostal zpět do boje 

o první místo. 

  Lokomotiva Brno šla do nedělních posledních dvou kol z prvního místa, s Unichessem však jen 

remizovala, i když 3:3 zachraňovali brněnští dvěma zbytečně spadlými praporky soupeře.     

  Unichess hrál velmi zajímavě. Poztrácel na začátku 5 bodů se slabšími, pak zlepšil hru, na vítězné 

vlně porazil i Frýdek-Místek, ovšem nešťastná remíza s Brnem při zmíněných dvou překročených 

časech znamenala ztrátu šance na medaile. V posledním kole se již stali snadným soustem vítězných 

Polabin, polabinští tak dofinišovali ke zlatu. Lokomotivě Brno patří stříbro, velký úspěch, i když 

mohli myslet i výše a obhájce titulu neobhájil, ale BŠŠ alespoň medaili bere a ta se také počítá. 

 

Sečteno podtrženo: Mistr republiky 2222 ŠK Polabiny, vicemistr stříbrná Lokomotiva Brno, 

bronz pro obhájce prvenství z BŠŠ Frýdek-Místek  

 

Sympaticky bojovaly a o vzruch na čele se staraly týmy na 4.-6.místě: ŠK  Kuřim, Unichess a 

KŠ Říčany 1925. 
 

Prvních třináct týmů vybojovalo další postupové místo svému kraji pro rok 2019. 

 

All little stars (1.-6. šachovnice): Matouš Hlavina (Sokol Nebušice), Michal Stejskal (ŠK Libštát), 

Daniel Pražák (VŠTE České Budějovice), Michael Ulčák (Lokomotiva Brno A), Adéla Třasáková 

(2222 ŠK Polabiny A), Marie Vavřínková (Lokomotiva Brno A).   

 

Pořadatelé připravili výlet na lezecké atrakce pod Jedlovou a výšlap na Tolštejn. Ten zpestřili 

orientačně luštitelskou hrou, kde týmy (zúčastnilo se 18 týmů) hledaly dle mapy kontroly, na nich 

skládali přesmyčku, indicie i odpovědi na šachové otázky (vše o hře s řešením/zadáním na stránce k 

MČR). Pořadatelé vyhodnotili, že všichni vyhráli neb se nikdo neztratil, všichni našli všechny 

kontroly. Přesto odměnili 100% správných luštitelů, pět týmů, z nichž na zakončení minutový 

rozstřel vyhrála Lokomotiva Brno B. 

 



Na slavnostním vyhodnocení můžeme všichni kvitovat, že trenéři nejmladší kategorie jdou 

příkladem, zúčastnilo se dokonce 25 z 28 týmů, 2 se omluvily. Neodjel nikdo z týmů vzdálené 

Moravy včetně jediného klubu, který přijel vlakem, České vsi na Moravě. Nejprve obdržely 

originální plakety nejlepší na šachovnicích. Poté každý tým dostal pamětní zalaminovaný 

účastnický list, nejlepších šest družstev diplomy, první tři týmy poháry a 8 sad medailí i pro 

náhradníky, trenéry, někomu zbyla i pro maskota :). Pak se losovalo 15 cen, aby měl šanci i ten co 

vyhrál méněkrát. 

 

Nejlépe o průběhu poví samotní naši milí hosté, z webů (např. Lomotivy Brno, článek vedoucí 

Lokomotivy Brno B) vyplývá, že se místo i průběh přes vzdálenost mnohých líbil, že nakoukli do 

míst na jiném kraji republiky. Ve zmíněném jen malá připomínka k zádrhelu na snídani, avšak s 

dovětkem že pořadatelé vyřešili citlivě. 

 

Hlavním rozhodčím byl Josef Lácha, rozhodčími Michal Mach, Roman Burda, Michal Sliva, 

Richard Sliva. On-line zajišťoval Radim Borůvka ze sekretariátu svazu. 

 

Nejvíce se o zdar akce přičinil ředitel soutěže Michal Mach, kterého stálo mnoho času a energie v 

době příprav, kdy vše zajistil a komunikoval s týmy o ubytování a stravě.  Pomohli Michal Sliva, 

Richard Sliva a autor zprávy.  A velké poděkování škole a vedoucí školy paní Tesařové, která nám 

mnohé zajistila. 

 

 

 

 

 


