
Mistrovství Čech v šachu 2021 - kategorie 8 a 10 let 
 

V Mostu – hotelu Cascade bylo v neděli 21. listopadu 2021 slavnostně zakončeno 
Mistrovství Čech v šachu dětí do 8 a 10 let plus doprovodný turnaj Cascade Open. 
Mistry Čech pro rok 2021 se stali: v kategorii H10 Sochor Antonín z ŠK Zikuda 
Turnov a v kategorii D10 Štěpánková Linda z TJ AERO Odolena Voda. V mladší 
kategorii H8 Trejbal Jindřich z Šachového klubu Velvary a v D8 Tykalová Barbora 
z ŠK Sokol Klatovy. V doprovodném turnaji „Cascade Open“ zvítězil Kořínek 
Bohuslav (TJ Sokol Litvínov - Lom) a v kategorii mládež – Fadrný Jáchym (ŠK 
Spartak Čelákovice). 

 

Ceny pro účastníky 

V kategorii H10 se bojovalo do posledního dne a tuto kategorii vyhrál Sochor 
Antonín z ŠK Zikuda Turnov, který získal 8,5 bodů. Druhé místo se 7 body Frantsev 
Iegor z ŠK Česká Lípa a na třetím místě Hokr Matyáš z Šachové akademie VŠTE 
též se 7 body s horším pomocným hodnocením. 

 

Nejlepší chlapci v kategorii H10 



V kategorii D10 získala titul MČech Štěpánková Linda z TJ Aero Odolena Voda s 
5,5 body, na druhém místě se umístila Janoušková Eliška z ŠK Líně s 5 body a na 
třetím místě Romanko Diana z ŠK Karlovy Vary též s 5 body. 

 

Nejlepší dívky v kategorii D10 

 

 

Titul Mistra Čech do 8 let získal Trejbal Jindřich z Šachového klubu Velvary s 8 
body. Na druhém místě se umístil Zelenka Tomáš z TJ Plzeň Košutka se 7,5 body a 
na třetím místě Tomeš Jan z ŠK Sokol Klatovy se 7 body. 

 

Kategorie chlapců do 8 let 

 

V kategorii dívek do 8 let zlato získala Tykalová Barbora z ŠK Sokol Klatovy, která 
si uhrála 6 bodů. Na druhém místě se umístila Topenčíková Ellen z ŠK  Spartak 
Čelákovice – 5 bodů a třetí místo s horším pomocným hodnocením 
obsadila Kadlecová Samantha z ŠACHklub Tábor.  



 

Kategorie dívek do 8 let 

 

 

Doprovodný turnaj CASCADE OPEN vyhrál se ziskem 9 bodů Kořínek Bohuslav z 
TJ Sokol Litvínov – Lom. Nejlepší z mládeže do 15 let se umístil na 1. místě Fadrný 
Jáchym z ŠK Spartak Čelákovice se ziskem 6,5 bodů. 
 

V mistrovských kategoriích startovalo celkem 69 hráčů a hráček. V Openu Cascade 
startovalo 13 hráčů. Kompletní výsledky jsou na webových stránkách: Chess-Results 
Server Chess-results.com - Mistrovství Čech do 10 let 

 

Šachový klub Most uspořádal v rámci doprovodných akcí z řad hráčů Mistrovství 
Čech simultánku s IM Václavem Fiňkem. Simultánky se účastnilo celkem 32 dětí, 
které měly možnost změřit síly s velmistrem. 

 

https://chess-results.com/tnr588902.aspx?lan=5
https://chess-results.com/tnr588902.aspx?lan=5


Pro děti a doprovod pořadatel ve spolupráci se Statutárním městem Most zajistili 
volné vstupenky na plavecký Aquapark, který byl hojně využíván a k dispozici bylo i 
zdarma kluziště vedle hotelu. 

Hlavním rozhodčím celého Mistrovství Čech byl Ing. Šulc Jaromír a jeho tým 
doplňoval Sliva Richard, Sliva Michal. Pořadatel zajistil 8 on-line šachovnic o které se 
postaral 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, Statutární město Most, 
Nemak s.r.o., Daniel s.r.o., DTS, Domy z Česka, Nový Obzor, Hotel Cascade aj. 

 
Závěrem bych rád poděkoval vedení hotelu, kuchařům a obsluhy, které se o nás po 
celou dobu turnaje starali. Jídlo bylo perfektní a z řad účastníků a doprovodu nebyla 
žádná námitka. 
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/sachy2016/ 

https://www.facebook.com/sachy2016/

