
Závěrečná zpráva z Mistrovství Čech do 10 let. 

V Mostě – hotelu Cascade bylo v neděli 18. listopadu slavnostně zakončeno Mistrovství Čech a 
doprovodný turnaj Cascade Open. Mistry Čech pro rok 2018 se stali: v kategorii H10 Juhaňák Daniel 
z Unichess a v D10 Slívová Linda z ŠK Teplice. V kategorii H8 Bouška Jiří z ŠO Hlinsko a v D8 Nová Anežka z 
ŠK Sokol Klatovy. V doprovodném turnaji  Cascade Open zvítězil Mastný Václav (SK Petřín Plzeň) a 
v kategorii mládež Marešová Michaela (ŠK 64 Plzeň). 
 
Kategorii H10 vyhrál Juhaňák Daniel z Unichess, který získal 8 bodů. Druhé místo se 7 body Dušánek 
Michal z Regionu Panda. Díky lepšímu pomocnému hodnocení a 6,5 bodu získal bronzovou medaili Zelba 
Lukáš z ŠK ORTEX Hr. Králové. 
 
 
 
 
 

 
Šest nejlepších hráčů v kategorii H10 

 
 
 
 
 
 
V kategorii D10 na pomocné hodnocení získala titul MČech Slívová Linda z ŠK Teplice, na druhém místě 
se umístila Reschelová Anna z ŠK DDM Třebechovice pod Orebem – též na pomocné hodnocení. Na 
třetím místě se umístila Svrchokrylová Ludmila z ŠACHklub Tábor. Každá dívka vybojovala 5. bodů a o 
konečném umístění rozhodovalo pomocné hodnocení. 
 
 



 
Nejlepší dívky v kategorii D10 

 
Titul Mistra Čech do 8 let získal Bouška Jiří z ŠO Hlinsko a plný počet 9 bodů, na druhém místě se umístil 
Švadlenka Michal z TJ Kobylisy 7 bodů a třetí místo obsadil Komárek Tobiáš z ŠK Svitavy, který měl horší 
pomocné hodnocení. 
 

 
Kategorie chlapců do 8 let 

 
 
 

V kategorii dívek do 8 let zlato získala Nová Anežka z ŠK Sokol Klatovy, která si uhrála 5,5 bodů. Na 
druhém místě se umístila Day Sophia Olivia z Unichess – 5 bodů a třetí místo s horším pomocným 
hodnocením obsadila Marešová Denisa z ŠK 64 Plzeň. 



 

 
Nejlepší dívky do 8 let 

 
CASCADE OPEN vyhrál se ziskem 8 bodů Mastný Václav z SK Petřín Plzeň. Druhé místo obsadil Starý Lukáš 
z Jiskra Heřmanův Městec se ziskem 7,5 bodů a třetí skončil Mojžíš Jaroslav z Prahy – 5 bodů. 
Nejlepší z mládeže se umístila na 1. místě Marešová Michaela z ŠK 64 Plzeň, která získala 7,5 bodů, na 
druhém místě Gorej Vojtěch z SK Děčín – 6,5 bodů a bronzový byl Mrázek Adam z DDM Symfonie 
Poděbrady – 5,5 bodů. 
 

 
Open Cascade – vítězové 



 
Open Cascade – mládež 

 
 

V mistrovských kategoriích startovalo celkem 95 hráčů a hráček. V Openu startovalo 20 hráčů.  
Pořadatelé připravili pro hráče, trenéry, doprovod a rodiče dvě simultánky s Pavlem Haasem a IM Janem 
Vykoukem s vícemistrem Evropy, který měl velký ohlas. Pořadatel byl hrdý na to, že nás Honza Vykouk 
navštívil, protože byl členem mosteckého oddílu a před 10ti lety si zahrál první turnaj Mistrovství ČR do 8 
let, které se konalo v Mostě. 
 

 
Jan Vykouk z mládí 

 



Dále Šachový klub Most zajistil dvě přednášky se šachovým velmistrem Robertem Cvekem a to 
„Psychická příprava sportovce“ a „Psychika mladého šachisty“. Pro doprovod pořadatel zajistil volné 
vstupenky na koncert Viléma Čoka a pro děti byla nedaleko hotelu k dispozici nádherná herna Jungle 
Aréna (skluzavky, skákací hrady, opičí dráhy, lví doupě …) a plavecký Aquapark. 
 
Hlavním rozhodčím celého Mistrovství Čech byl Ing. Lácha Josef a jeho tým doplňoval Sliva Richard, 
Hanzlík Tomáš a Hanzlík Daniel. Pořadatel zajistil 8 on-line šachovnic o které se skvěle staral Maščák 
Milan. Průběžné výsledky, nasazení kol a ostatní informace k turnaji byly vyvěšeny na nástěnkách. 
 
Velké poděkování patří našim partnerům, kteří nás podpořili a my mohli Mistrovství Čech pořádat na 
této úrovni. Jsou to partneři: Ústecký kraj, Město Most, Vršanská uhelná, Nexen Tire, Nemak, RI Okna, 
Daniel, Vazníky – Střechy.eu, Stavers, Hotel Cascade aj 
Poděkování také patří Petru Kotvaldovi, který nás pozdravil při zahájení a my zpracovali klip s písničkou 
známého hitu „Bílá královna“ - myslím, že jsme pozvánkou na turnaj některé účastníky dojali. 
 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem vzácným hostům, kteří navštívili turnaj – hejtmanovi Ústeckého 
kraje panu Bubeníčkovi, primátorovi města Mostu panu Paparegimu, řediteli hotelu Cascade panu 
Madejovi, senátorce ČR Dernerové a ostatních zástupců za sponzory. 
Poděkování také patří především všem rozhodčím a organizačnímu týmu, kteří se na této akci účastnili a 
pomohli mi vytvořit skvělé podmínky pro uspořádání Mistrovství Čech.  Díky moc. 
 
Ředitel turnaje 
Körschner Miroslav 
 
 
Odkaz na FB stránky ŠK Most 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%C5%A1achy%20-%20%C5%A1k%20most 
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