
Mistrovství Čech mládeže do 16 let 
 

Ve dnech 25.10.-1.11.2008 se v areálu Junior centra v Seči odehrály 
mistrovské turnaje jednotlivých kategorií mládeže do 16 let. Mezi skoro 500 
účastníky se objevila i výprava Sedlčan ve složení Havelka, Kozel, Červenka a 
Sadil. Na starost jsme měli také Jirku Třebického z Kamenice. Cíle jsme si 
nekladli nijak vysoko, na turnaj všichni přijížděli jako náhradníci svých 
kategorií. Petr Kozel a Jirka Třebický byli nakonec do kategorie H14 zařazeni, 
Honza Sadil a David Červenka hráli ALMED Národní OPEN – turnaj pro 
náhradníky a dospělé z řad trenérů a rodičů. 

 
Nejlepšího výsledku dosáhl Petr Kozel (ELO 

1328). V turnaji H14 uhrál 4,5 bodu (50%) se soupeři 
o průměru ELO 1556 a jako 46 
nasazený obsadil 36.místo. 
Stejného bodového zisku 
dosáhli např. Jelínek a Vopěnka 
z Vlašimi. Druhý zástupce 
v kategorii H14 – Jirka 
Třebický – doplatil na slabší výkon v závěru turnaje a 
uhrál „jen“ 3,5 bodu. Ale i tak mu při lednovém 
přepočtu nějaké ELO body přibudou. 

 
 
V národním OPENu se potkávají hráči 

s mnohem většími výkonnostními rozdíly. O čelo 
bojují hráči s ELO nad 1800 bodů, na opačném konci 
hráčského pole najdeme děti či rodiče bez VT 

s minimem šachových 
zkušeností. Naši zástupci 
patřili do středu startovního 
pole a tak během turnaje 
potkali soupeře velmi 
rozdílných výkonů. David Červenka uhrál 4,5 bodu – 
se silnějšími po boji prohrával a naopak slabší porážel – 
ani nepřekvapil ani nezklamal. Honza Sadil získal 4 
body, ale na rozdíl od Davida bodoval i se soupeři 
s ELO. 

 
Celkově tedy nad očekávání zahráli Petr a Honza, David a Jirka hráli 

přibližně podle předpokladů. 
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Oproti svým původním plánům jsem si turnaj zahrál i já. Jelikož byl do 
Fide OPENu přihlášen lichý počet hráčů, nechal jsem se 
přemluvit a do turnaje dopsat – alespoň po mě nechtěli 
startovné. Se ziskem 4 bodů moc spokojený nejsem, ale 
vzhledem k mému rekreačnímu přístupu ke hře se víc 
čekat nedalo. Potěšil mě pouze soupeř ve čtvrtém kole, 
který si nechal dát učebnicový mat po oběti dámy. (bílý na 
tahu – a co dál?) I pozice ze šachových knih se občas 
vyskytnou na skutečné šachovnici. 

 
Jako na většinu podobných akcích jsme i na Seč vyrazili společně 

s výpravou šachistů z Vlašimi (Pravonína, Dolních 
Kralovic, …). Vyzdvihnout si zaslouží výborný 
výkon Patrika Pýchy, který až do posledního kola 
bojoval o zlato ve své kategorii. Nakonec obsadil 
3.místo v kategorii H12 a postoupil na Mistrovství 
ČR. Ostatní vlašimáci také nehráli špatně, třeba 
Davidu Zvárovi unikl postup v kategorii H16 jen 
díky horšímu pomocnému hodnocení. 

 
Samozřejmě jsme celý týden nehráli jen šachy. Seč nám ukázala různé 

podoby počasí od krásného slunečného dne až po celodenní mlhu s deštěm a 
zimou. Tradiční pěší výlety po okolí Seče a návštěvu bazénu v Chrudimi 
tentokrát nedoplnil hokejový zápas Pardubic, ale návštěva nedalekého hotelu 
Jezerka s bowlingem a bazénem se slanou vodou. Kdo neměl šachů dost se mohl 
zúčastnit přednášek nebo simultánek. 

 
Bohužel jsme v pěkném prostředí Sečské přehrady byli asi naposledy. 

Nový provozovatel šachistům nepřeje a tak se za rok bude muset vyrazit někam 
jinam. 
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