
Mimořádný úspěch mladých šachistů 
 

Za účasti 28 týmů skončilo 3. 4. 2007 ve Žďáru nad Sázavou republikové kolo přeboru 
škol v šachu v kategorii středních škol. Zvítězilo Gymnázium Česká Třebová, druhé a třetí místo 
obsadila družstva Gymnázia Plzeň a Gymnázia Zlín.   

Sestava našeho družstva:  ZEINERT Michal - ELO 2151, ŠIMEK Jan - ELO 2123, 
PETRÁŽ Martin - ELO 1897, VONDRA Lukáš - ELO 1972, ŠIMEK Zdeněk - ELO 1870. 

 

 

 Že zde nehráli žádní „nazdárci“ svědčí výčet hráčů. Zúčastnilo se 28 čtyřčlenných družstev 
s možností dvou náhradníků (krajští přeborníci a další nominovaná družstva), celkem 122 hráčů a 
hráček. 1 mezinárodní mistr, 1 mistr FIDE, 1 mistryně FIDE a dalších 21 hráčů s ELO přes 2000 
bodů.  Pro nešachisty -  ELO 1900-2099 odpovídá 1. výkonnostní třídě, ELO přes 2100 bodů má 
kandidát mistra šachu. 

 Družstvo pracovalo jako team work a od začátku šlo nekompromisně za svým cílem - být 
mistrem republiky. Hned v prvním utkání jsme vyhráli 4:0 a ujali se vedení v turnaji a vedli až 
do konce. O vysoké morálce svědčí to, že před posledním kolem jsme měli náskok 4½ bodu a 
nemohli být dostiženi. Přesto v posledním kole jsme rozdrtili soupeře z Orlové 4:0 ! Celkové 
vítězství o 7 bodů představuje neuvěřitelnou propast před ostatními. 

 

Celkově:      1. Gymnázium Česká Třebová    29½   (36) 
  2. Gymnázium Plzeň                    22½   (36) 
  3. Gymnázium Zlín                      22½  (36)   atd. 



Vynikají výkony podali Michal Zeinert a Šimek Jan, ale i další plně uspokojili. O body našeho 
družstva se podělili hráči takto: 
 
Zeinert         8    (9) 
Šimek J. 7    (9) 
Petráž          5    (6) 
Vondra        4½ (6) 
Šimek Z.    5    (6) 
 
 

I v letošním roce šachisti naší školy jedou  obhajovat mistrovský titul. Bezkonkurenčně 
vyhráli okresní a krajské kolo přeboru středních škol. Finále se hraje 21.4.-  22.4. 2008 ve Stráži 
pod Ralskem. O tom, že jsou jednolitý tým svědčí i to, že nastoupí v úplně stejné sestavě. Jen 
náhradník Šimek Zdeněk je už na vysoké škole. 
 
O našem týmu 
 

Všichni prošli šachovým kroužkem v Domě dětí, kde je trenérem po celá léta Pavel Borek. 
Jemu patří velký dík českotřebovského šachu, vychovává zde již čtvrtou generaci mladých 
šachistů. Od začátku svých šachových kariér hrají spolu a prošli všemi žákovskými a 
dorosteneckými turnaji v regionu i republice. Jako příklad - Orlická šachovnice,  Šachové 
Zaječice, RC OPEN Pardubice, finále mistrovství jednotlivců Čech a ČR a desítky dalších turnajů.     

Šachy začali zhruba hrát ve věku 10 let. Že jsou všichni z jednoho pytle, svědčí vlastně 
i výběr zahájení partie. Všichni mají oblíbený první tah v partii 1. c2-c4, kdy partie přechází 
většinou do Anglické hry, kterou mají všichni dobře propracovanou. 

Za pozornost stojí uvést start tohoto dětského družstva na začátku jejich šachové kariéry. 
Když přišel trenér s nápadem přihlásit je do nejnižší šachové soutěže mužů, vypadalo to, že se 
dočista zbláznil. Byly obavy, že prohrají úplně všechno a od dalších šachů je to odradí. Kluky 
neodradilo nic, v soutěži se neztratili. Pointa nakonec: Věkový průměr tohoto družstva dospělých 
byl  10,5 roku!    

  

A něco zajímavostí o jednotlivých členech týmu 
    
ZEINERT Michal 
Přirozený šéf party. Šachy začal hrát doma s pradědečkem (Josef Pirkl) a další školu dostal od 
svého dědy (Petrželka Karel). Toho času hraje 2.ligu za Rapid Pardubice a hostuje v dalším 
pardubickém mužstvu Bohemia. V obou družstvech patří mezi opory. Jeho největší síla je 
v kombinační hře, v zápletkách střední hry si přímo libuje. Propracované zahájení a síla ve střední 
hře mnohdy rozhodují partie. Sebevědomí má na rozdávání. 
Typ – suverén 
 
Jeho největší úspěchy: 
2002 -  3. místo Mistrovství Čech H14 
2006 -  3. místo MČR v bleskovém maratonu (k.dospělí) 
2006 -  2. místo otevřené ME do ela<2350 Auto in Ford open kat. H18 
2008 -  2. místo Primus ludi scacorum  



- titul KM (kandidát mistra) 
- několikanásobný vítěz krajských přeborů mládeže do 16 let 
 
SŠ Žďár nad Sázavou, 2.-3.4.2007 – 1. místo přebor ČR středních škol v šachu (družstva) 
SŠ, Žďár nad Sázavou, 18. - 19.4.2006-3. místo přebor ČR středních škol v šachu (družstva) 
Hraju za ŠK Rapid Pardubice (KP1, 2.Liga) 
 2004/2005 hostování Lokomotiva Brno (Extraliga dorostu) 
V posledních letech pravidelná účast na mezinárodním turnaji CZECH OPEN v Pardubicích 
 
ŠIMEK Jan    
Šachy začal hrát se svým starším bratrem, rovněž absolventem českotřebovského gymnázia. Hraje 
2.ligu za Lokomotivu Brno a je oporou Lokomotivy Česká Třebová. V obou družstvech si vede 
velmi úspěšně. Naprostý opak Zeinerta. Vynikající v koncovkách, má dobré zahájení a především 
obrovskou trpělivost.  
A hlavně má rád pořádek na šachovnici. Stupňuje nepatrné výhody, až do konečného úspěchu. 
Málo prohrává.  
Typ - pracant   
   
Jeho největší úspěchy: 
- 5.místo v MČR bleskovém šachu (18.9. Praha 2005 ) 
- titul KM (kandidát mistra) 
- 1. místo v celostátním přeboru škol (2-3.dubna 2007) 
- 3. místo v celostátním přeboru škol (18.-19. dubna 2006) 
- několikanásobný vítěz krajských přeborů mládeže do 16 let 
- solidní výsledky za druholigový tým Brno B  
- 1. šachovnice krajského přeboru za tým Lokomotiva Česká Třebová 
  
SŠ Žďár nad Sázavou, 2.-3.4.2007 – 1. místo přebor ČR středních škol v šachu (družstva) 
SŠ, Žďár nad Sázavou, 18. - 19.4.2006-3. místo přebor ČR středních škol v šachu (družstva) 
Hraju za Lokomotivu Česká Třebová (KP1) 
 2007/2008 hostování Lokomotiva Brno (2.Liga) 
V posledních letech pravidelná účast na mezinárodním turnaji CZECH OPEN v Pardubicích 
 
PETRÁŽ Martin  
Šachy začal hrát se svojí starší sestrou, rovněž výbornou šachistkou v Domě dětí. 
Hraje za Lokomotivu Česká Třebová za A i B mužstvo a patří k oporám. Umí všechno, zahájení, 
střední hru i koncovky. Nebojí se zariskovat, ale i chladně kalkulovat. V poslední době podává 
vynikající výkony. Předpokládá se  přestup do 2. ligy.  
Typ – talent 
 
Jeho největší úspěchy: 
SŠ Žďár nad Sázavou, 2.-3.4.2007 – 1. místo přebor ČR středních škol v šachu (družstva) 
SŠ, Žďár nad Sázavou, 18. - 19.4.2006-3. místo přebor ČR středních škol v šachu (družstva) 
Hraju za Lokomotivu Česká Třebová (KP1,KP2) 
 2006/2007 hostování Jiskra Ústí nad Orlicí (KP1) 
V posledních letech pravidelná účast na mezinárodním turnaji CZECH OPEN v Pardubicích. 
 
 



VONDRA Lukáš   
K šachu ho přivedla jeho rodina a jeho kamarád Michal Zeinert. Hraje za Lokomotivu Česká 
Třebová za A i B mužstvo a rovněž patří k oporám. Svoji šachovou tvář teprve hledá. Dokáže 
vyhrát neuvěřitelně složitou posici (ale bohužel i prohrát). Jeho největší síla je v zahájení a střední 
hře. Velká naděje do budoucnosti, neustále se zlepšuje.   
Typ – pracant 
 
Jeho největší úspěchy:    
2004/2005 celkové 1. místo v krajském přeboru za tento rok v kategorii do 16 let. 
12.3.2005 - 1. místo 35. ročník Orlické šachovnice 
23.10-30.10.2004 - 13. místo Mistrovství Čech H16  
25.10-1.11.2003 - 11. místo Mistrovství Čech H14 
SŠ Žďár nad Sázavou, 2.-3.4.2007 – 1. místo přebor ČR středních škol v šachu (družstva) 
SŠ, Žďár nad Sázavou, 18. - 19.4.2006-3. místo přebor ČR středních škol v šachu (družstva) 
Hraju za Lokomotivu Česká Třebová (KP1,KP2) 
 2006/2007 hostování Jiskra Ústí nad Orlicí (KP1) 
V posledních letech pravidelná účast na mezinárodním turnaji CZECH OPEN v Pardubicích 
                 
 
 
 
 
 
 


