
Mistrovství Čech mládeže do 16 let 
Seč 22.-29.října 2005 

 
 

V krásném prostředí Junior 
centra Seč u Chrudimi (dříve 
škola v přírodě) se konalo 
Mistrovství Čech mládeže do 16 
let – několik týdenních 
devítikolových turnajů pro 
mládež, její trenéry i doprovod. 
V mistrovských kategoriích 
chlapců i dívek se bojovalo nejen 
o tituly přeborníků Čech, ale i o 
postupová místa na Mistrovství 
České republiky. Naše spojená sedlčansko-vlašimská devítičlenná 
výprava obsadila kategorie : 
H16 – Jan Vopěnka, H14 – Roman Čiko, H12 – David Zvára, OPEN 
dívek – Marcela Janouchová, Junior OPEN – Marek Fejt, Josef 
Jelínek, Jaroslav Pazdera, FIDE OPEN – Petr Havelka, Ondřej 
Matějovský. Poslední tři jmenovaní byli zároveň vedoucími výpravy. 

 
 

Největší nadějí na úspěch 
byl vlašimský David Zvára 
v kategorii H12. Celý 
turnaj plnil úlohu 
spolufavorita a konečným 
šestým místem si zajistil 
postup na MČR. Na 
obrázku (vpravo) bojuje 
s pozdějším vítězem 
turnaje Braunem. 

 



Roman Čiko v kategorii H14 
obhájil svoje turnajové nasazení. 
Získal tři body a vzhledem 
k výkonům v posledním roce bude 
poprvé zapsán na ELO listinu ČR. 
Na obrázku je u partie posledního 
kola, ve které v regionálním derby 
přehrál Švacha z Řevnic. 

 
V podobné pozici byl v kategorii H16 Jan Vopěnka. Předvedl 

stejně solidní výkon jako R.Čiko a také získal tři body. 
 
Ozdobou naší výpravy byla Marcela Janouchová, kterou nám pro 

tento turnaj svěřil trenér z šachového kroužku Kamenice. Při svém 
prvním turnaji, hraným 
„klasickým“ tempem, 
ziskem čtyř bodů příjemně 
překvapila. V dívčím 
OPENu se projevila síla 
děvčat z Říčan. Během 
turnaje hráli vždy na 
předních šachovnicích (viz 
obr) a v konečném pořadí 
na ně zbyla místa na bedně. 
Kamila Říhová získala 
zlato v kategorii D16, 

Zdeňka Šimurdová byla stříbrná v kategorii D14 a její sestra Jana 
vybojovala bronz v kategorii D10. 

 
Naši zástupci v Junior OPENU 

si zahráli zajímavý turnaj, v jehož 
průběhu potkávali hráče bez VT i 
hráče s ELO nad 1700 bodů. 
V tomto turnaji se potkávají mladí 
hráči, kteří se nekvalifikovali do 
svých mistrovských kategorii, se 
slabšími hráči z řad trenérů a 



doprovodu. Pro Josefa Jelínka (3,5 bodu) a Marka Fejta (4 body) byl 
turnaj dobrou přípravou na nadcházející sezonu. V několika partiích 
dokázali přehrát své dospělé soupeře – trenéry mládeže – a to je dobrý 
impuls pro další růst. Náš zástupce z řad doprovodu – Jaroslav 
Pazdera z Vlašimi – překvapil a jako 16.nasazený obsadil čtvrté místo. 

 
Zastoupení jsme měli i ve FIDE OPENu – turnaji pro hráče vyšší 

výkonnosti – trenéry, doprovod i mládež, která vzhledem ke své 
výkonnosti dává přednost tomuto turnaji před turnajem své věkové 
kategorie. Havelka a Matějovský si snad před svými svěřenci ostudu 
neudělali, když se shodným ziskem 5 bodů obsadili místa v popředí 
konečné tabulky. 


