
Polofinále MČR juniorů - Špindlerův Mlýn 

 

Od soboty 13.11. do soboty 20.11. se naše menší výprava z Brna a okolí zúčastnila 

Polofinále MČR juniorů a juniorek  v dalekém Špindlerově Mlýně v Krkonoších. 

V sobotu 13.11. jsme se sešli něco málo po osmé hodině ranní v Brně na hlavním 

vlakovém nádraží a vyrazili jsme na téměř pětihodinovou cestu do Špindlerova Mlýnu. 

Cesta byla náročná, ale již ve vlaku jsme vytáhli magnetické šachy a rozehrávali se 

na turnaj. Díky výlukám jsme museli kousek cesty jet náhradním autobusem, ale 

nakonec přes všechny možné přestupy dorážíme do Horní Branné, odkud nás hlavní 

pořadatel turnaje Roman Burda autem převáží do Špindlerova Mlýnu.  

Katastrofální první kolo 

V prvním kole byla většina z nás nasazená, měla tedy slabšího soupeře, ale jak se 

později ukázalo, elo na tomto turnaji vůbec nevypovídalo o skutečné síle hráčů. 

Nejspíš se v prvním kole projevila únava z náročné cesty. Vyhrála jen Olga Dvořáková 

a já. Honza Dvořáček, Martin Vaculík, Alice Habinová a i Anička Vavřínková své partie 

prohrávají. 

Sice jsem použil u první kola nadpis katastrofální kolo, ale ostatní kola nebyla o moc 

lepší, každý střídal své lepší i horší momenty během turnaje, proto stručně zhodnotím 

každého z hráčů.  

Honza Dvořáček - Honzovi se vůbec nepovedl začátek turnaje, první dvě kola prohrál 

se slabšími soupeři a z toho se těžko oklepává. Sice pak dvakrát za sebou vyhrál, ale 

po té přišla další prohra. Zbytek partií remízy, Honza již nic neriskoval. Body: 4/9, elo: 

-114  

Olga Dvořáková - Olga musela po sedmém odjet kvůli jiným povinnostem. Uhrála 5/7, 

odepisuje 34 bodů do ela. Jako první nasazená asi očekávala víc. 

Alice Habinová - Alici se turnaj také moc nepovedl. První kolo prohrála se silnější 

soupeřkou. Pak dostala volno, protože v dívčí kategorii bylo lichý počet účastnic. A 

pak se již nějak nestihla rozehrát.  Body: 2,5/9, elo: -72 

Matěj Tajovský - Matěj odehrál průměrný turnaj, slabší soupeře porazil, se silnějšími 

prohrál. Nebýt dvou remíz se slabšími soupeři, tak by byl s výsledkem určitě 

spokojený. Body 5/9, elo: -44 

Martin Vaculík - Martin první kolo také pohrál, pak vyhrál, ale pak přišla série remíz se 

slabšími soupeři, Martin možná mohl hrát více na výhru v těchto partiích. Průměrný 

výkon. Body: 5/9, elo:-80 

Anna Vavřínková - Anička uhrála 50%, tedy 4,5/9, odepisuje 47 do ela. Výhry střídaly 

prohry. Asi také očekávala více. 



Šimon Volák - Já turnaj také hodnotím jako spíše neúspěšný, prohrál jsem 2. a 3. kolo, 

pak jsem sice dvakrát vyhrál, ale už jsem se nějak nedostal dál na výherní vlnu a 

zbytek jen remízy. Body: 5/9, elo: -69 

Velkým problémem naší výpravy byla zahájení. Soupeři měli často velmi důkladně 

připravené zahájení s trenéry a počítačem. A když vám soupeř s elem 1700 zahraje 

do 20. tahu přípravu a vy už musíte přemýšlet, tak se to hraje těžko. Paradoxně hráči 

s elem okolo 1700, se kterými jsem hrál, měli právě díky tomuto výkon 2000, takže elo 

opravdu na tomto turnaji o výkonnosti hráčů vůbec nevypovídalo. Na což naše výprava 

také celkem doplatila. Ale elo je přece jen číslo. Takže není třeba smutnit, ale radši se 

naučme lépe zahájení. Tím nechci nijak podporovat, ať se všichni učí počítačové 

varianty jak roboti, ale alespoň je potřeba ze zahájení vyjít s vyrovnanou pozicí a ne s 

vyloženě špatnou, proto je potřeba nějak ty zahájení studovat.  

Co se týká šachové stránky, tak turnaj se nám nepovedl úplně nejlíp, ale jinak si 

myslím, že jsme si turnaj i přesto velmi užili. Turnaj probíhal ve velmi přátelské 

atmosféře. Nebyly žádné spory. Jediný problém byl, že jeden hráč se během partie 

chodil dívat na mobil, co má zahrát. Tento hráč byl po 3. kole vyloučen. Okolní příroda 

byla velmi příjemná k procházkám. V restauraci vařili také dobře. Počasí bylo na 

začátku turnaje slunečné, ke konci již bylo značně zataženo a inverze. Turnaj byl 

velice náročný - dopoledne jsme se připravovali na partie, odpoledne hráli a do toho 

ještě večer partie rozebírali. 

V sobotu 20.11. jsme okolo 21:00 dojeli vlakem do Brna, cesta trvala ještě déle než 

tam (skoro šest hodin), protože na trati byly výluky a museli jsme jet přes Kolín. 

Výsledky - junioři https://chess-results.com/tnr589139.aspx?lan=5&art=1&rd=9 

Výsledky - juniorky https://chess-results.com/tnr589140.aspx?lan=5&art=1&rd=9 

Na závěr přidávám nějaké fotky a ukázku partie. 

 

Pohled do hracího sálu 

https://chess-results.com/tnr589139.aspx?lan=5&art=1&rd=9
https://chess-results.com/tnr589140.aspx?lan=5&art=1&rd=9


 

 

 

Budova, kde jsme bydleli 



 

Potůček vedle ubytovací budovy 

 

Cesta do centra Špindlerova Mlýnu 



  

Partie Rucabado - Volák; čnt 

Zde černý vyhrává již hodně způsoby, ale nejhezčí a nejrychleší je 1. … d4!, partie 

pokračovala 2. Vf3 dxc3+ 3. Ke3 De1+ 4. Kd4 Vd8+ 5. Kc4 De4+ a bílý se vzdal. 

 

Šimon Volák, ŠK Lokomotiva Brno 

 

 

 


