
Závěr školního roku tradičně přihrává i závěru šachové sezony – prvním z nich byl dnes (27. 4. 2019) 

krajský přebor dětí v rapid šachu. Málokdo pozná rozdíl oproti normálnímu turnaji regionálního 

přeboru, ale rozdíl tu je – jednak KP se hraje s přídavkem, jednak turnaje RP se bere jako soubor 

turnajů, kde se vyhodnocuje seriál a nejlepší se pak kvalifikují na krajský přebor v klasickém šachu. 

V loňském roce jsme získali jednu bronzovou (Tomášek Sedmihradský), před tím se mezi postupující 

zapsaly ještě sestry Slovákovy. Postup jsme v roce 2017 zajistili Hance Jankovské, která na MČR 

získala pak 5 bodů z 9 partií a byla z toho senzace. Ale v podstatě to bylo vždy po kapkách. 

Letos byly trenérské cíle smělejší – chtěl jsem minimálně dva postupy a dokonce jsem jmenovitě řekl, 

že bych rád, aby postoupila Karin Nela Müllerová a pak někdo z želízek: Dan Kubíček, Zuzka Jandová, 

Tonda Pešek, Tomík Sedmihradský, Adam Mrázek, Bruno Topenčík či Linda Kubíčková. No, moc jsem 

se nespletl, takže jsem nebyl tolik drzý. A každá želízko si hledalo svou cestu. Proto se musím dnes 

trošku více rozepsat. 

Kategorie do 14 let – želízka Dan a Zuzka 

Dan Kubíček vstupoval do turnaje se startovním číslem tři, což je pro něj strašlivě zavazující a jako 

trenér i otec jsem to dobře věděl. A hned ve druhém a třetím kole si prošel ohněm – ve druhém kole 

chtěl tak moc vyhrát vyhranou pozici, že odmítl nabídku remízy, když mu zbývalo pouhých 12 vteřin. 

Času je to tak málo, že to bylo na pokraji šílenství. Partii nezvládl a nezvládl ani tu další. Nicméně poté 

zaknihoval sérii čtyř výher a s výsledkem 5 bodů ze 7 možných si postavil na bednu pro bronzový kov. 

Mimochodem – jeho dva přemožitelé v posledním kole hráli na prvních dvou šachovnicích, ale po 

remíze byli za ním. 

Zuzka Jandová taky neměla jednoduchý turnaj, protože na úvod prohrála, ale ve druhém kole se 

zdálo, že by její běh nemusel být marný, když porazila ještě stále silnějšího soupeře. Pak přišla ale 

série tří porážek (jedna z nich s Danem) a nadechla se až v šestém kole, když se dostala na samotné 

dno turnaje. A ani výhra v posledním kole nic nezměnila na tom, že za sebou nechala dvě dívky a před 

sebou právě tři. Tady to na postup nestačilo – celkově třetí Tereza Lísková byla o poznání lepší. 

Martin Sedmihradský si jede tak trošku vlastní linii a tak jsem jej sledoval spíše po očku. Devátý 

nasazený si prošel vtipné momenty na úvod, když hned v prvním kole si sedl špatně jeho soupeř. 

Rozhodčí pak měli problém přelosovat turnaj. Nicméně o to cennější byl skalp prvního kola – jeho 

soupeř v posledním kole hrál dokonce na první šachovnici a jen těsně mu unikl postup. Podobně měl 

smůlu loni právě Dan, když porazil pár hráčů, kteří se kvalifikovali, ale smolnou porážkou od slabších 

hráčů následně přišel o postup. Martin po cestě ztratil 3,5 bodu a nebylo to na lepší než celkové 

patnácté místo. 

Celkové pořadí: http://chess-results.com/tnr418962.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE 

Poř. Jméno (st. č.) Bodů Elo Výkon Pozn. 

4. Daniel Kubíček (3) 5 1515 1414 H14 – 3. místo 

15. Martin Sedmihradský (9) 3,5 1319 1280  

20. Zuzana Jandová (21) 3 1108 1063 D14 – 4. místo 

 

http://chess-results.com/tnr418962.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE


Kategorie do 12 let – želízka Tonda, Tomík, Adam a Karin  

Adam Mrázek sice stále patří klubově do Poděbrad, chodí na naše tréninky a často se k nám 

připojuje. Papírově sice Adam měl být až v druhé polovině druhé desítky, ale v poslední době má 

skutečně formu a navíc hraje dobrovolně na turnaji se staršími. A to vedlo k tomu, že jsem si myslel, 

že může bojovat o postup. Po prohře ve třetím a šestém kole se zdálo, že se jeho cesta v boji za 

postupem zavřela, ale Tonda mu ji svou prohrou ve vyhrané pozici naopak opět otevřel a Adam získal 

díky konstelaci ostatních výsledků třetí místo. 

Tomáš Sedmihradský měl po čtvrtém kole trumfy v ruce. Instrukce zněla, že pokud získá dva body ze 

tří, jede na republiku. Jenže obě následné kola prohrál (Dudková a Seidl, takže žádní slabí hráči) a ani 

výhra v posledním kole mu nebyla moc platná. Chyběl právě ten jeden bod. Vlastně asi trošku smůla 

na los. Loni si to prostě štěstí vybral a letos nějak uteklo. Nebo možná chyba nastala remízou ve 

druhém kole s výrazně slabším soupeřem – těžko říct. 

Tonda Pešek má v posledním roce zvláštní výkyvy a dnes byly jeho šachy trošku podobné. Není ani 

možné vyčítat remízu s Beaufortem ve druhém kole. Ale prohra ve čtvrtém kole s Tomíkem bylo na 

čas a asi zbytečná. Nicméně hned v dalším kole vyhrál s Bezděkem a najednou bylo ještě o co hrát. Po 

výhře v šestém kole byla na stole situace, že při výhře s Cábou by byla na Tondově krku medaile. A 

partie se skutečně dostala podle svědků do fáze „vyhraná“. Jen se to prostě otočilo. Paradoxem 

všeho je to, že výhra Tondy by znamenalo stříbro. Takto byl až jedno místo za Tomíkem. Tak moc byl 

turnaj vyrovnaný. 

Karina Nela Müllerová byla mým favoritem ve své kategorii. Nečekal jsem umístění do osmého místa 

celkově, protože těch zkušených kluků-tygrů tu je hodně, navíc přijeli i někteří z Prahy (např. 

Martirosyan). Ale očekával jsem, že Karin bude do třetího místa mezi dívkami. A právě konfrontace se 

dvěma mimořádnými favority vyznělo v Karin neprospěch. Nicméně i přes prohru s přímo postupující 

Laurou Sehnoutkovou se Karin umístila nakonec těsně za ní, protože víceméně odehrála velmi dobrý 

turnaj a s převahou porazila ty, kteří byli před časem na její úrovni. 

Jindra Kaplický teď nemá moc trenérský dozor a turnajově je to trošku znát. Byl o poznání za Karin, 

když získal 3 body ze sedmi partií. Jistě, měl dva soupeře, kteří byli zkušenější než on a s nimi po 

zásluze prohrál, ale pak tu byli další, které by porazit mohl – Stužka nebo Lédl. Partie jsem moc 

neviděl, protože jsem se staral spíše o čelní pozice. Ale rozhodně má Jindra na to, aby se objevil na 

vyšších pozicích. Takto odehrál svůj standard. 

Klárka Burianová to neměla moc jednoduché. Toto byla pro ni jednoznačně největší akce, kterou 

zkusila a spadla do kategorie 12 let, což už není jednoduché. Možná že bylo možné získat o nějaký 

bodík víc, ale prostě když se nedaří, človíček má často černé myšlenky a nedaří se zas a znova a jsme 

v začarovaném kruhu. Doufal jsem v bodíky dva, ale v tomto rozpoložení jsem rád, že získala onen 

jeden bodík. 

 

Celkové pořadí: http://chess-results.com/tnr418961.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE 

 

http://chess-results.com/tnr418961.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE


Poř. Jméno (st. č.) Bodů Elo Výkon Pozn. 

5. Adam Mrázek (18) 5 1169 1447 H12 – 3. místo 

10. Tomáš Sedmihradský (6) 4,5 1408 1312  

11. Antonín Pešek (4) 4,5 1411 1293  

15. Karina Nela Müllerová (20) 4 1147 1228 D12 – 3. místo 

28. Jindřich Kaplický (24) 3 1100 1096  

41. Klára Burianová (33) 1 1000 781  

 

Kategorie do 10 let – želízka Bruno a Linda 

Bruno Topenčík to taky neměl jednoduché. Kategorie do 10 byla totiž nečekaně silná a po pravdě 

většina favoritů si někde s někým zuby vylámala – Stein nebo oba Ocelákové nakonec byly ve druhé 

desítce výsledkové listiny. Prohra se Sofií Day asi Bruna bolela hodně, ale nevzdal se. A remíza 

s Dudarcem je naopak ukázka toho, že Bruno šachy umí. Škoda posledního kola, kde měl Bruno 

těžkého soupeře. Není nutné zoufat, myslím, že Bruno příští rok v pohodě postoupí, jak se říká „s 

prstem v nose“. 

Linda Kubíčková měla dívčí kategorii dost nabitou, ale drtivá většina holčiček jejího věku nemá 

takové lokty, takže byla na chvostu turnajové tabulky. Jinými slovy – tři body ji stačily na třetí místo 

ve své kategorii. A to pozor – pokud by v posledním kole třeba remízovala, byla by dokonce první. A i 

Linda zůstává v této kategorii i v příštím roce. Tak kdo ví, čeho se dočkáme. 

Vojta Sedmihradský se velkou část turnaje pohyboval poblíž Lindy a stejně jako Linda získal 3 body. 

Po dřívějších obdobích se mi jeví, že jej šachy baví. Výsledky přijdou prostě časem. Vždyť rodinné 

předpoklady pro to má. A že se občas dějí nějaké hrubky – že na něco zapomene a tak? No, nezbývá 

než doufat, že se to celé ustálí. 

Dan Kaplický byl asi na své největší akci a je to znát. Měl jej pod pohledem Petr a nejsem moc 

schopen říct, jak hrál, ale myslím, že dle výsledků a věku to není špatné. Pokud jeho starší brácha jej 

šachem víc naočkuje, určitě to může být moc fajn. Tři body nejsou zklamáním, jen asi takový výkon, 

co bych očekával. 

Vít Čanda taky takovou akci asi ještě nezažil. Co vím, tak Vítek nehraje moc dlouho šachy a pak na 

krajském přeboru nejde čekat víc než 2 nebo maximálně 3 body. Vždyť mnohem šachově zkušenější 

nejsou o tolik bodů dál. Snad Vítka tento výsledek nezklamal. 

Celkové pořadí: http://chess-results.com/tnr418960.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE 

Poř. Jméno (st. č.) Bodů Elo Výkon Pozn. 

20. Bruno Topenčík (9) 4 1212 1163  

42. Linda Kubíčková (29) 3 1044 1027  

44. Vojtěch Sedmihradský (23) 3 1100 968  

54. Daniel Kaplický (58) 3 1000 979  

62. Vít Čanda (43) 2 1000 893  

  

Foto z akce: https://sachovakouzla.rajce.idnes.cz/KP10%2C12%2C14__Lysa2019 

 

http://chess-results.com/tnr418960.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE
https://sachovakouzla.rajce.idnes.cz/KP10%2C12%2C14__Lysa2019

