
Závěrečná zpráva: 

 

Mistrovství České republiky v rapid šachu do 14 let 
 

Rekreační areál na Poslově Mlýně u Doks celý víkend 12. - 13. září praskal ve 

švech a to zásluhou příznivců královské hry. Protože jídelna pro nás navařila na oba dny 

přes 380 obědů (a ne všichni si zde jídlo objednali), celkový počet účastníků se přiblížil 

neuvěřitelným čtyřem stům! Pro srovnání - původní odhad byl 250-280 osob. 

Samozřejmě nás velký zájem potěšil, ale přinesl i komplikace. Chci tímto velmi 

poděkovat za shovívavost výprav, které dorazily v pátek a bez větších problémů se 

ubytovaly. Těm méně spokojeným - i když několik málo mohlo mít oprávněný důvod - se 

ještě jednou omlouvám, ale zároveň doporučuji: zkuste si to . 

Sobotním profesionálním zahajovacím projevem „prolomil ledy“ předseda ŠSČR 

pan Viktor Novotný a od té doby již šlo jen o děti a jejich boje, stresy dospělých 

ustoupily do pozadí. 

V hlavní soutěži se v devíti zápasech střetávalo celkem 194 chlapců a dívek z celé 

ČR. Další 23 šachisté bojovali v Open turnaji. Celkem se zde tedy za víkend odehrála 

téměř tisícovka soutěžních partií. 

 

Zlatou medaili v kategorii H14 získal Matěj Půlpán (2222 ŠK Polabiny), stříbrný 

byl Lukáš Dolanský (ŠK Sokol Klatovy) a třetí místo vybojoval Matyáš Zeman 

(Hraničář Horní Stropnice). Mezi chlapci do 12 let zvítězil Ondřej Švanda (TJ 

Štefanydes Polička) před Lubošem Polanským (CHESS Most) a Tobiášem Krejčokem 

(BŠŠ). 



Medailovou trojkou u nejmladších chlapců H10 byli Jakub Vojta (TJ Spartak Vlašim), 

Petr Gnojek (BŠŠ) a Filip Neumann (SK Slavia Orlová). 

Dívčí kategorii D14 ovládla skokem z pátého nasazeného místa Anna Vítová 

(Sokol Hradec Králové) před Zuzanou Gřesovou (BŠŠ) a Ludmilou Kopcovou (TJ 

Ostrava).  Prostřední skupina D12 si rozdělila medaile mezi Kristýnu Laurincovou 

(BŠŠ), Petrou Píšovou (TJ Spartak Vlašim) a Julii Richterovou (Šachy Zastávka). V 

kategorii D10 byly nejlepší Marie Šťastná (Šachová akademie VŠTE) následována 

Lucií Fizerovou (BŠŠ) a Monikou Strnadovou (Klub šachistů Říčany). 

Na stupně vítězů v Openu stanuli Vojtěch Říha (ŠO Hlinsko), dále Matouš 

Hlavina (Sokol Nebušice) a Pavel Flajšman ( ŠK Dvorec). 

Nejen pro těchto 21 výše jmenovaných byly připraveny krásné odměny - deskové, 

společenské a naučné hry, knihy, různé sestavy lega, puzzle a sladké balíčky. 

Po šachové stránce se sehrály kvalitní zápasy, prostory plně vyhovovaly, podařilo 

se, a podle informací bez výpadků, on-line přenášet 14 partií. 

Hladký průběh zápasů měla na starost šestice kvalifikovaných rozhodčích v sestavě 

Jiřina Prokopová (nyní již s titulem IA), Vladimír Hadraba, Kateřina Šmajzrová, Jan 

Malec, Michal Babička a Jiří Průdek. 

Zápasy byly často plné dramatických momentů, šly velmi rychle za sebou a mezi 

některými koly se ty nejpřemýšlivější děti neměly čas takřka „ani nadechnout“. Celý 

víkend vládlo krásné počasí a tak po obědě a k večeru děti s radostí využívaly atrakce 

rekreačního střediska. Jedničkou v zábavě byla obrovská vzduchová trampolína, dále 

byly v permanenci pingpongové stoly, houpačky, průlezky a hřiště. Někteří stihli 

dokonce i projížďku na šlapadlech či vycházku okolo Máchova jezera. 

Doufáme, že většina hráčů i doprovodu zde byla spokojena. Doslechla jsem se i 

chválu na stravu a ráda jsem ji vzkázala do kuchyně.  

Děkujeme za velmi kvalitní práci nejen rozhodčím, ale i trenérům a rodičům, kteří 

své svěřence dostali až na toto mistrovství a zde to s nimi vše prožívali. 

V neposlední řadě patří velký dík těm dobrým duším, které nám pomáhaly, 

 a dávaly nám rady a podněty, abychom příště byli jako pořadatelé lepší. 

 

 

V České Lípě 20. 9. 2015                 za pořadatelský tým Mgr. Jana Jínová 

 


