
 

 
 

 

O pohár města Světlá nad Sázavou 
 

 
 

 

 

 

 

 

V sobotu 18. února uspořádal Šachový klub Světlá nad Sázavou mládežnický šachový turnaj 

„O pohár města Světlá nad Sázavou“. Hráli jsme v tanečním sále Společenského domu města 

Světlá nad Sázavou. Přihlášku do turnaje zaslalo 140 hráčů. Jelikož jsme počítali ještě s 

přihláškami na místě, připravili jsme 75 šachovnic. Přestože chřipková epidemie zabránila 

několika dětem v účasti, presentovali jsme nakonec 130 hráčů. Zúčastnili se hráči nejen 

z Kraje Vysočina, ale i z Pardubického kraje. Turnaje se mohli zúčastnit i neregistrovaní 

zájemci o šachovou hru. Celkem se zúčastnilo 33 hráčů, kteří nejsou registrovaní v Šachovém 

svazu ČR. Domácí Šachový klub reprezentovalo 20 hráčů a hráček. Nejmladším hráčem byl 

čtyřletý Pavlík Brož z domácího ŠK Světlá nad Sázavou.  

 

 
Nejmladší hráč 



V turnaji na devět kol měl každý z hráčů patnáct minut na partii. Pořadatelé z domácího 

Šachového klubu zajistili veškerý materiál a měli vše předem připravené, takže se v sobotu 

ráno mohlo zahájit včas. Novinkou letošního ročníku byl on-line přenos z 5 šachovnic. Diváci 

tak mohli sledovat nejlepší šachovnice i z domova. On-line přenos nám zajistila Katka 

Šmajzrová, která byla zároveň v roli hlavní rozhodčí. V roli rozhodčích Katce pomáhaly Simča 

Suchomelová a Renáta Brožová. O mladé talenty se trenérsky staral Pavel Brož. O organizaci 

turnaje se postaral Zdeněk Fiala. Stravování a občerstvení jsme měli zajištěné v Městské 

kavárně, která je propojená se sálem. Účastníci tak měli dostatek prostoru nejen pro hru, ale 

i pro oddych mezi jednotlivými koly. 

 

 
Pohled do hracího sálu 

Hlavním favoritem na vítězství byl Ruda Jun z Chotěboře, který obhajoval loňské prvenství. 

Ruda v této sezóně mimo jiné vyhrál Mistrovství Čech mládeže do 14 let a na Zimní 

olympiádě dětí a mládeže vybojoval pro Kraj Vysočina bronzovou medaili. Ruda potvrdil roli 

jedničky turnaje, uhrál 8,5 bodu a opět si odvezl putovní pohár. Tomáš Vokoun ze Žďáru nad 

Sázavou prohrál pouze s Rudou, všechny ostatní soupeře porazil. Zisk 8 bodů pro něj 

znamenal druhé místo. Třetí místo vybojoval Ondra Dejmal z domácího ŠK Světlá nad 

Sázavou se ziskem 7 bodů. Ondra jako jediný uhrál s Rudou Junem remízu.  

První tři hráči v celkovém pořadí získali pohár a zvláštní cenu, velkou dřevěnou šachovou 

figuru. Vítěz si odvezl navíc také putovní pohár. Po vyhlášení nejlepších třech hráčů 

z celkového pořadí přišlo na pořad dne vyhodnocení hráčů dle jednotlivých věkových 

kategorií. Vždy nejlepší tři hráči v kategorii obdrželi diplom a hodnotnou věcnou cenu. 

Věcnou cenu si mohli vybrat z širokého výběru pěkných cen postupně všichni hráči.  



 
Nejlepší tři hráči 

 

 
Vítězové kategorií 

V kategorii chlapců do 8 let byli nejlepší 1. Jun Rostislav (TJ CHS Chotěboř), 2. Stejskal Jakub 

(Gambit Jihlava) a 3. Srba Daniel (ZŠ Lípa). V kategorii dívek do 8 let byly nejlepší 1. Šťávová 

Lucie (DDM Budík Moravské Budějovice), 2. Havelková Kamila (Gambit Jihlava) a 3. Prášková 

Barbora (ŠK Světlá nad Sázavou).  



Mezi desetiletými kluky byli nejlepší 1. Jun Robert (TJ CHS Chotěboř), 2. Fencl Vítek (TJ Jiskra 

Havlíčkův Brod) a 3. Doležel Marek (Oudoleň). Mezi desetiletými dívkami byly nejlepší 1. 

Vrzáková Adéla (TJ Jiskra Havlíčkův Brod), 2. Zvolánková Alžběta (Oudoleň) a 3. Krupičková 

Pavla (ŠK Active Žďár n. Sáz.). 

V kategorii chlapců do 12 let byli nejlepší 1. Lang Šimon (ŠK Světlá nad Sázavou), 2. Zelenka 

Adam (TJ Žďár nad Sázavou) a 3. Nešpůrek Jakub (ŠS Železné hory). V kategorii dívek do 12 

let byly nejlepší 1. Šťávová Helena (DDM Budík Moravské Budějovice), 2. Vodičková Tereza 

(TJ Jiskra Havlíčkův Brod) a 3. Kostková Kateřina (ŠK Světlá nad Sázavou).  

V kategorii H14 dominovali 1. Rudolf Jun (TJ CHS Chotěboř), 2. Tomáš Vokoun (TJ Žďár nad 

Sázavou) a 3. Vyhnálek Jan (TJ Spartak  Pelhřimov). V kategorii dívek do 14 let byly nejlepší 1. 

Součková Viktorie (Spartak Velké Meziříčí), 2. Váhalová Veronika (Gambit Jihlava) a 3. 

Brabencová Aneta (TJ Jiskra Humpolec). 

V nejstarší kategorii kluků byli nejúspěšnějšími 1. Dejmal Ondřej (ŠK Světlá nad Sázavou), 2. 

Klabeneš Petr (TJ CHS Chotěboř) a 3. Muzikář Jan (ŠK Světlá nad Sázavou). Kategorie dívek do 

16 let letos neměla žádnou zástupkyni. 

Poděkování patří všem hráčům za jejich šachové výkony a všem trenérům za jejich práci s 

mládeží. Velké poděkování patří Kraji Vysočina za finanční podporu této krásné akce. 

Poděkování patří i České unii sportu, která akci podpořila v rámci projektu „Sportuj s námi“. 

Poděkování si také zaslouží město Světlá nad Sázavou trvalou za podporu šachu.  

 

 

 

Zdeněk Fiala, předseda ŠK Světlá nad Sázavou 

 

Odkaz na výsledky: 

http://chess-results.com/tnr332730.aspx?lan=5&art=1&rd=9 

 

Odkaz na fotogalerii:  

http://sachysvetla.rajce.idnes.cz/O_pohar_mesta_Svetla_2018/#DSC_0325.jpg 

 

 


