
Vyškovská rošáda 2010 - 5. turnaj série jihomoravského KP 
mládeže v rapid šachu 

87dětí z jižní Moravy, ale i z Poličky a Frýdku-Místku 
rozezvučelo v sobotu Dům dětí a mládeže ve Vyškově 
rozvážným klapáním figurek a pravidelným tikotem hodin. 
Stolní  tenis a celodenní honičky po dřevěném schodišti nahoru a 
dolů se staly šachistům příjemným odreagováním od přemýšlení 
nad šachovnicí. Turnaj zajišťovali zkušení rozhodčí: Radka 
Slepánková, Jan Slepánek, Stanislav Vémola a Ing. Milan 
Čermák.  

Pořadatelé rozdělili soutěž do tří věkových kategorií:              
děti do 8let (A), do 12let (B) a 15 až18 let ( D,C).              
Špuntů do 8 let se sešlo 13 a plným bodovým ziskem 7/7 zde 
exceloval Ondřej Švanda z Poličky (dole vpravo vedle Filipa 
Hašky).   

 



Za druhým Robertem Demkem z Frýdku-Místku se jako nejlepší 
jihomoravan umístil sedmiletý Matyáš Zavadil z Durasu (vlevo, 
vedle čtvrtý Richard Brázda ze Zastávky). 

 

Kleknout na židli a v bleskovém tempu vysbírat soupeři všechny 
figurky - to je tradičně nejpoužívanější strategie v této kategorii 

. 

 



Předávání cen těm nejmenším. 

 

Do stejné místnosti jako špunti se vešlo i 18 starších žáků a 
dorostenců. Od počátku bylo zřejmé, že o prvenství se rozdělí 
úspěšní finalisté posledního MČR mládeže z Lokomotivy Brno, 
soustředěný Martin Blahynka (vlevo, vedle domácí Jiří Jireš) 



 

a rozjařený Adam Dvořák (dole vlevo). Vzájemnou partii 
remízovali a zbytek vyhrávali až do posledního kola, kde se 
Dvořákovi nepodařilo zlomit odpor Jireše a zaostal za 
Blahynkou o půl bodu. 

 



Třetí místo a bronzovou medaili (medaile se skutečně věšely na 
krk při vyhlášení) získal Tadeáš Boček z Kuřimi hrající za 
Duras Brno. 

 

Dařilo se i děvčatům, Karolína Zavadilová (vlevo) skončila 
devátá, Daniela Dumková (prostřed) dvanáctá a Nataša 
Richterová (vpravo) dokonce čtvrtá. 

 



A ještě závěrečný pohled na vítěze při vyhlášení. 

 

I v nejpočetnější kategorii do 12 let se prosadili favorité, byť 
vyrovnanost na prvních stolech zde byla obrovská. Nikomu 
nedal šanci přemýšlivý a houževnatý Benedikt Hofírek z 
Lokomotivy Brno (dole vlevo), který po klidném zahájení vždy 
nakonec našel způsob, jak soupeře obehrát. Podařilo se mu to i v 
posledním kole s jedním z nejmladších účastníků Vojtěchem 
Juráskem. 



 

Druhé místo obsadil druhý nasazený Radek Zeman z Durasu, 
který prohrál jen s vítězem. 

 



Na třetí místo se trochu překvapivě probojoval Daniel Daněk z 
Durasu, jemuž se podařilo vyhnout popravišti na první desce, 
kde nemilosrdně úřadoval Hofírek. 

 

Čtvrtým místem potěšila pořadatele domácí naděje Kristýna 
Šperková. 



 

Z další šestičlenné skupinky pětibodových se nemůžeme podívat 
na všechny, tak si vyberme alespoň krásně koukajícího Ondřeje 
Koukala z Durasu 

 

 



a Lukáše Osoucha z Boskovic. 

 

Turnaj odsýpal hezky podle rozpisu, ceny si odnesli úplně 
všichni, které do turnaje věnovaly: Město Vyškov, MKS 
Vyškov, SK DDM Vyškov, Všeobecná zdravotní pojišťovna 
Vyškov, Pojišťovna ministerstva vnitra Vyškov a Elsyst 
Engineering Vyškov.  

  

 


