
 

 
 

 

O pohár města Světlá nad Sázavou 
 

 
 

 

 

 

 

 

V sobotu 15. 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 stoly, šachy a hodiny pro 160 hráčů. Přestože chřipková 

epidemie zabránila několika dětem v účasti, presentovali jsme nakonec 124 hráčů. Zúčastnili 

se hráči nejen z Kraje Vysočina, ale i z Pardubického kraje, Středočeského kraje a z Prahy. 

Turnaje se mohli zúčastnit i neregistrovaní zájemci o šachovou hru. Celkem se zúčastnilo 36 

hráčů, kteří nejsou registrovaní v Šachovém svazu ČR. Domácí Šachový klub reprezentovalo 12 

hráčů a hráček. Nejmladším hráčem byl šestiletý Pavlík Brož z domácího ŠK Světlá.  

 

 
 



Hráči byli rozděleni do dvou turnajů. V turnaji „mladších“ startovali hráči ročníku 2010 a mladší 

a byly vyhodnocovány kategorie chlapců do 10 let, dívek do 10 let, chlapců do 8 let a dívek do 

8 let. V turnaji „starších“ startovali hráči ročníku 2004 a mladší. Zde byly vyhodnocovány 

kategorie chlapců do 16 let, dívek do 16 let, chlapců do 14 let, dívek do 14 let, chlapců do 12 

let a dívek do 12 let. V turnaji na osm kol měl každý z hráčů patnáct minut na partii plus 5 

sekund na tah.  

Pořadatelé z domácího Šachového klubu zajistili veškerý materiál a měli vše předem 

připravené. Standardní včasný začátek narušila skutečnost, že někteří trenéři presentovali jiné 

hráče, než byli na sále. Pro letošní rok pořadatel zajistil 24 šachovnic v on-line přenosu. Diváci 

tak mohli sledovat necelou polovinu šachovnic i z domova a trenéři mládeže si mohou 

přehrávat tyto partie při tréninku mládeže. On-line přenos nám zajistil pan Ján Kišon ze 

Slovenska na bezdrátových šachovnicích Chess Evolution. Presentace těchto bezdrátových 

WIFI šachovnic v rapid turnaji mládeže byla premiérou v ČR. Mezi hosty turnaje jsme uvítali 

místostarostu Světlé pana Josefa Hnika, kterého zaujaly šikovné děti i naše nová technika. 

Role hlavní rozhodčí se letos ujala Simona Suchomelová. V roli rozhodčích Simče pomáhali 

Jaromír Volanin, Petr Brož 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 

Oproti předchozím ročníkům neměl turnaj starších jasného favorita. Čelo turnaje bylo 

vyrovnané a o poháry se bojovalo do posledního kola. Výhru si díky poslednímu kolu zajistil 

David Kučera z Gambitu Jihlava. David uhrál 7 bodů a odvezl si putovní pohár města Světlá nad 



Sázavou. Viola Ruby Pejřimovská z TJ Chotěboř uhrála shodný počet bodů, ale pomocné 

hodnocení jí odsunulo na druhé místo. Třetí místo obsadil Tomáš Vokoun z TJ Žďár nad 

Sázavou, když získal o půl bodu méně.   

V turnaji mladších zvítězil Jan Bára z ŠK Dopravní podnik Praha, když získal 7 bodů a měl lepší 

pomocné hodnocení než druhý Martin Policar z TJ Spartak Pelhřimov. Třetí místo vybojoval 

ziskem 6 bodů Daniel Srba z domácího ŠK Světlá nad Sázavou. 

 

 
Nejlepší tři hráči v turnaji starších a nejlepší tři hráči v turnaji mladších 

První tři hráči v celkovém pořadí v každém turnaji získali pohár a věcnou. Vítěz turnaje starších 

si odvezl navíc také putovní pohár. Po vyhlášení nejlepších třech hráčů z celkového pořadí 

obou turnajů přišlo na pořad dne vyhodnocení hráčů dle jednotlivých věkových kategorií. Vždy 

nejlepší tři hráči v kategorii obdrželi pohár, hodnotnou věcnou cenu a diplom. Následně byli 

vyhodnoceni všichni další hráči v pořadí. Věcnou cenu si mohli vybrat z širokého výběru 

pěkných cen postupně všichni hráči.  

V kategorii chlapců do 8 let byli nejlepší 1. Bára Jan (ŠK Dopravní podnik Praha), 2. Policar 

Martin (TJ Spartak Pelhřimov) a 3. Šedý Mikeš (ŠK Světlá nad Sázavou). Mezi desetiletými kluky 

byli nejlepší 1. Srba Daniel (ŠK Světlá nad Sázavou), 2. Jun Rostislav (TJ CHS Chotěboř), 3. Šorf 

Filip (TJ Žďár nad Sázavou). Mezi desetiletými dívkami byly nejlepší 1. Havelková Kamila 

(Gambit Jihlava), 2. Bártová Hana (TJ Jiskra Havlíčkův Brod), 3. Šťávová Lucie (DDM+TJ Náměšť 

nad Oslavou).  

V kategorii chlapců do 12 let byli nejlepší 1. Koumar Tomáš, 2. Fencl Vítek (oba TJ Jiskra 

Havlíčkův Brod), 3. Kovařík Vít (Gambit Jihlava). V kategorii dívek do 12 let byly nejlepší 1. 

Dudková Josefína (TJ Jawa Brodce), 2. Šťávová Markéta (DDM+TJ Náměšť nad Oslavou) a 3. 

Rybáčková Lucie (Gambit Jihlava). 



V kategorii H14 zvítězil Lang Šimon (ŠK Světlá nad Sázavou), 2. Nešpůrek Jakub (Šachový spolek 

Železné Hory) a 3 Pavliš Matěj (TJ Jiskra Havlíčkův Brod). V kategorii dívek do 14 let byly 

nejlepší 1. Pejřimovská Viola Ruby (TJ CHS Chotěboř) a 2. Šťávová Helena (DDM+TJ Náměšť 

nad Oslavou). 

V nejstarší kategorii kluků byli nejúspěšnějšími 1. Kučera David (Gambit Jihlava), 2. Tomáš 

Vokoun (TJ Žďár nad Sázavou) a 3. Žaža Martin  (DDM+TJ Náměšť nad Oslavou). V kategorii 

dívek do 16 let byla nejlepší 1. Brabencová Aneta (TJ Jiskra Humpolec), 2. Součková Viktorie 

ze Spartaku Velké Meziříčí a 3. Satrapová Anna (TJ Jiskra Havlíčkův Brod). 

 

 

 
Poháry pro nejlepší hráče a ceny pro všechny hráče 

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. Poděkování patří všem hráčům 

za jejich šachové výkony a všem trenérům za jejich práci s mládeží. Všechny příznivce šachu 

zveme na příští ročník, který se bude konat v sobotu 13. února 2021. Současně bych Vás rád 

pozval na Memoriál Vlastimila Mareše, který se bude konat v neděli 27. února 2020. 

 

 

 

Zdeněk Fiala, ŠK Světlá nad Sázavou 

 

 

 

 



Odkaz na výsledky - starší: 

http://chess-results.com/tnr515989.aspx?lan=5&art=1&rd=8 

 

Odkaz na výsledky - mladší: 

http://chess-results.com/tnr515986.aspx?lan=5&art=1&rd=8 

 

Odkaz na fotogalerii:  

https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/O_pohar_mesta_Svetla_2020/#DSC_0346.jpg 

 

Odkaz na on-line přenosu a partie ke stažení: 

https://www.chess-evolution.com/live/game/cG9oYXIgc3ZldGxhIG5hZCBzYXpfOTM 

(Pokud došlo v partii k nepřesnému postavení figur či nemožnému tahu, přenos se zastavil.) 

 

 


