
Krajské kolo Přeboru škol v šachu 2013 

 
Den před pololetním vysvědčením uspořádal Šachový klub Světlá nad Sázavou 
Krajské kolo Přeboru škol v šachu 2013. Všechny turnaje se hrály tempem 2 x 15 
minut systémem každý s každým na 7 kol. Pořadatel zajistil veškerý šachový 
materiál a také on-line přenos. Turnaj řídila Renáta Brožová společně se 
Zdeňkem Fialou, Vlastimilem Marešem a Martinem Štukheilem. Turnaje se hrály 
v prostorném sále Krajského úřadu v Jihlavě, který byl hlavním podporovatelem a 
garantem této soutěže.   
Zatímco v kategoriích 1. až 5. tříd a středních škol startovalo 8 škol, v kategorii 
6. až 9. tříd hrálo 7 škol, přestože se přihlásilo 9 škol. Gymnázium Jihlava a 
Gymnázium Pelhřimov si svou účast na poslední chvíli rozmyslely. 
V kategorii 1. až 5. tříd zvítězila ziskem 21,5 bodu ZŠ Hálkova Humpolec. Stejný 
počet olympijských bodů získala i ZŠ O.Březiny Jihlava, kterou odsunul na druhé 
místo horší výsledek na 1. šachovnici. Třetí místo patří ZŠ Želiv, která měla 
shodně bodů jako ZŠ Na Pražské Pelhřimov, ale v jejich prospěch rozhodl 
výsledek na první desce. Nejlepším hráčem na 1. šachovnici se stal stoprocentním 
ziskem Petr Brož z ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod. Na druhé a třetí šachovnici byli 
nejlepšími hráči Vojtěch Zach a Tomáš Škaryd z vítězného týmu. Na čtvrté 
šachovnici byla nejlepší Nikola Schönová z ZŠ O.Březiny Jihlava. Vojta získal 6,5 
bodu, Tomáš a Nikola získali shodně 7 bodů ze 7 partií. 
 

    
 
Vítězství v kategorii 6. až 9. tříd patří ZŠ Hálkova Humpolec, která získala 19 
bodů. Stříbrné medaile patří Gymnáziu Havlíčkův Brod, kterému chyběl na vítěze 
půlbod. Třetí místo obsadila ziskem 14,5 bodu ZŠ O.Březiny Jihlava. Nejlepším 
hráčem na 1. šachovnici byl Jakub Skořepa z ZŠ O.Březiny Jihlava, na druhé Jiří 
Sedlák z ZŠ Hálkova Humpolec a na třetí Petr Štůla z Gymnázia Havlíčkův Brod. 
Nejúspěšnějším hráčem na čtvrté desce se stal se 4 body Tomáš Ulrych, 
přestože ho vítězný tým nominoval jen čtyřikrát. 
 



     
V kategorii středních zvítězilo jednoznačně Gymnázium Jihlava. Druhé místo 
patří Gymnáziu Třebíč a bronzové medaile si odvezli studenti SPŠ tř. Legionářů 
Jihlava. Nejlepšími hráči na 1. a 3. šachovnici byli Štěpán Seidl a Šimon Němec 
z týmu vítězů, na druhé šachovnici byl nejúspěšnější Milan Sýkora ze Žďáru a na 
čtvrté desce se nejvíce dařilo Martinu Váchovi z Havlíčkova Brodu. Zatímco 
Šimon byl stoprocentní, Štěpán získal 6,5 bodu, Milan 6 bodů a Martin 5,5 bodu. 
Nejlepší týmy v každé kategorii získaly pěkné poháry, medaile a věcné ceny. Dále 
si všechny týmy odvezly diplom za své umístění. Nejlepší dva týmy z každé 
kategorie postoupily do republikového finále, další aspiranti mají možnost 
požádat o divokou kartu.  
Jménem pořadatelů bych chtěl poděkovat všem hráčům za jejich sportovní 
výkony a hru fair play. Pedagogům a trenérům děkuji za spolupráci a také za 
podporu šachu na školách. Hlavní dík patří Krajskému úřadu v Jihlavě za podporu 
Krajského kola Přeboru škol v šachu. 
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