
Zpráva o činnosti KM Šachového svazu Zlínského kraje za rok 2013 
 
Předkládám pravidelnou zprávu o mládežnickém šachu v našem kraji za rok 2013.  
 
Vlastní činnost KM 
Komise mládeže ŠSZK pracovala v roce 2013 ve složení: předseda – Pavel Růčka (Kunovice), členové- 
Stanislav Volčík (region Uherské Hradiště - Boršice), Vladimír Opluštil (region Kroměříž - Postoupky) a 
Josef Kovařík (region Vsetín - Vsetín). Bohužel se nepodařilo komisi mládeže doplnit o člena za region 
Zlín.    
 
Schůze Komise mládeže se neuskutečnila, komise řešila agendu elektronickou formou a též osobně při 
setkání na mnoha mládežnických akcích. Hlavní náplní KM je řádné zabezpečení soutěží, které jsou 
v kompetenci krajské komise a komunikace s ŠSČR. V letošním roce se k tomu připojila i agenda 
ohledně rozdělení dotací ze svazu. Vše se řešilo i ve spolupráci s komisí TMK ŠSZK, ale jelikož mnoho 
témat se prolínalo, tak do rozhodování byly zataženy obě komise.  
 
Krajské soutěže 
V jarních měsících roku 2013 se hrál KP starších žáků za účasti deseti týmů. Krajským přeborníkem se 
stal celek ŠK Staré Město B. To v první lize vystřídalo v sezóně 2013/2014 loňského přeborníka ŠO 
Kunovice. Průběh soutěže se všemi zprávami je možné si připomenout ve svazové databázi.   
 
Krajská soutěž starších žáků proběhla koncem října 2013 ve  Starém Městě za účasti osmi družstev, která 
hrála o tři postupová místa, jelikož tradiční účastník mládežnických soutěží družstev ŠK Zlín letos 
nepostavil žádný tým. Postup si vybojovala družstva Sokola Hošťálková B, Slavie Kroměříž a Zbrojovky 
Vsetín B. Letos se tedy KP hraje ve složení: Ústí, Osvětimany, Zlínterm, Kunovice, Boršice, Postoupky 
B, Slavičín, Zbrojovka Vsetín B, Hošťálková B a Kroměříž. Na regiony to tedy vychází na tři družstva z 
regionu Uh.Hradiště a Vsetín, dvě pak z  regionu Zlín a z Kroměřížska.  
 
KP družstev mladších žáků proběhl ve Starém Městě. Družstev hrálo celkem 11 z 8 oddílů. Jelikož se 
v roce 2012 nepovedlo žádnému týmu z našeho kraje skončit v první polovině na MČR, tak se hrálo jen o 
jedno postupové místo. To si vybojovalo družstvo Sokolu Hošťálková.  
 
Krajské přebory v rapid šachu proběhly tradiční formou čtyř turnajů Grand Prix v kategoriích H10, H12, 
H14. Do konečného pořadí se započítávaly tři nejlepší výsledky. Hrálo se v Kroměříži (88 účastníků), 
Zlíně (87), Valašské Bystřici (77), a Osvětimanech (72). Celkovými vítězi se stali Hanuš Suchánek (Zlín) 
v nejmladší kategorii, David Opluštil (Postoupky) v prostřední a Miroslav Rakušan (Postoupky) 
v nejstarší kategorii. V dívčích kategoriích pak byly nejlepší - od nejmladší kategorie – Viktorie 
Všetulová (Staré Město), Klára Dančáková (Vsetín)  a Erika Náplavová (Osvětimany). Kompletní 
celkové pořadí včetně statistiky účastí dle turnajů nebo podle oddílů je v tabulce na krajských stránkách.  
 
V rámci nového turnaje konaného v prázdninovém termínu v Bezměrově se hrál i krajský přebor žáků. 
Přeborníky se stali Dominik Večeřa, David Opluštil, Miroslav Rakušan (Postoupky) a Alexandr Skalský 
(Staré Město). 
 
Krajské kolo Přeboru škol se uskutečnilo v lednu 2013 ve Zlíně. V jednotlivých kategoriích vyhrály - v 1. 
- 5. tříd  ZŠ Osvětimany, v 6. - 9. tříd a středních škol shodně pak Gymnázium Uherské Hradiště. 
 
Regionální soutěže a činnost v jednotlivých regionech 
Regionální přebory se uskutečnily v sezóně 2012/2013 v regionu Uh.Hradiště jako samostatný turnaj 
v březnu v Boršicích, na Vsetínsku pak byl regionální přebor hrán v červnu jako vyvrcholení 1.Vasto 
cupu ve Vsetíně,  kdy v každé kategorii hrála jen pozvaná osmička nejlepších, případně doplněná o 
divoké karty. V regionu Kroměříž se hraje dlouhodobá soutěž OŽL. Do ní se ještě více zapojují oddíly ze 
zlínského regionu (Zlín, Zlínterm, Slavičín), jeden turnaj se hrál i ve Zlíně-Malenovicích.  Největším 
turnajem v regionu Zlín byla tradiční Hradní věž v Brumově.  
 

Ve všech regionech pak na podzim řádně proběhla okresní kola Přeboru škol pro ročník 2013/2014. 
Region Vsetín měl 33 družstev, Uherské Hradiště 15 družstev, Kroměříž měla účast 16 družstev, Zlín pak  
9 týmů.  
 
Tabulka úspěšnosti 
O tom, jak se který oddíl zúčastňoval mistrovských akcí mládeže, názorně vypovídá Tabulka úspěšnosti. 
Na základě dosažených bodů získávají pak jednotlivé oddíly dotace na práci s mládeží. V roce 2013 
zůstala na prvních dvou místech stejná družstva jako loni. Tedy Staré Město a Postoupky. Za nimi je 
dvojice Vsetín a Hošťálková. Pořadí první osmičky nejaktivnějších oddílů, která se dostala nad 20 bodů, 
je následující: 1. ŠK Staré Město 121, 2. Sokol Postoupky 112, 3.Zbrojovka Vsetín 89, 4.Sokol 
Hošťálková 56, 5.ŠO Kunovice 37, 6.ŠK Zlín 27, 7.Zlínterm 23. 8.KK-ŠK Osvětimany 21. 
 
Celkem by mělo být za rok 2013 vyplaceno 16 oddílům kolem 18 500 Kč, což je o něco méně než 
v minulých letech.  
 
Mistrovské soutěže jednotlivců 
 
Mistrovství ČR mládeže v kategoriích od 10 do 16 let se hrálo v Koutech nad Desnou. V chlapeckých 
kategoriích si postup vybojovala jen trojice zástupců z našeho kraje, což je nejmenší počet za mnoho let 
zpátky. Nejlépe si vedl Ondřej Stuchlý, který se jako jediný prosadil do první desítky, když skončil na 
osmém místě. V dívčích turnajích hraných jako open si pak zahrála pětice děvčat. 
 
Mistrovství ČR v rapid šachu hostily daleké Klatovy. Zde se podařilo Miroslavu Rakušanovi a Adéle 
Bierské (Vsetín) umístit na 4. příčce. Další umístnění v první desítce přidala Lucie Ambrožová a Viktorie 
Všetulová (obě Staré Město).  
 
Na podzim se opět v Koutech hrál Přebor Moravy a Slezska. Nikdo neměl přímý postup, všichni si jej 
museli zkusit vybojovat. A oproti loňským třem postupům na MČR to letos byl dvojnásobek. Medaili si 
přivezla trojice Pavel Opluštil, Alexandr Skalský a Karel Vraj. Postup pak přidali David Opluštil, Ondřej 
Stuchlý a Ondřej Vraj. Dařilo se i dívkám, ty se v dívčích kategoriích umístnily celkem čtyřikrát.  
 
Mistrovské soutěže družstev 
V nejvyšší soutěži Extralize dorostu poprvé nemáme žádného zástupce. Letos má na postup našlápnuto 
áčko Starého Města, tak jim budeme držet palce, aby se jim postup povedl.  
 
V 1.lize startovalo pět týmů z našeho kraje. O postup do extraligy dlouho bojoval celek Starého Města, 
ale nakonec obsadil druhé místo. Hned za ním skončily týmy Vsetína a Postoupek. Hošťálková skončila 
na místě sedmém. Nováček soutěže z Kunovic skončil na desátém místě. To vždy v minulosti znamenalo 
záchranu, ale loni se všechny oprávněné celky do ligy přihlásily, a tak se Kunovice po roce vracejí do 
Krajského přeboru.   
 
Na Mistrovství ČR družstev starších žáků do Zaječic jelo jen jediné družstvo ze Starého Města.    
 
Mistrovství ČR družstev mladších žáků se hrálo v  Táboře. Tým Sokola Hošťálková svým 13. místem 
zajistil pro tuto sezónu dvě postupová místa.   
 
V republikových kolech Přeborů škol se v kategorii 6. - 9. tříd povedlo Gymnáziu Uherské Hradiště 
obhájit loňskou výhru. Jejich spolužáci ve středních školách skončili na čtvrtém místě.  
 
Podpora oddílů s mládeží od ŠSČR 
 
V roce 2013 mohly oddíly, kde mají minimálně osm registrovaných hráčů hrajících soutěže a turnaje 
mladších 16 let, získat podporu na trenérskou činnost od svazu. Ta spočívala v dodání některých 
materiálů vytvořených pro projekt „Šachy do škol“ a zejména finanční podporu. V našem kraji podmínky 
splnilo celkem 11 oddílů, což je silný republikový nadprůměr. Několik oddílů dosáhlo i na vyšší částku. 
Pro splnění musel oddíl disponovat 20 mládežníky. Celkem do našeho kraje připutovalo 86 016 Kč.  



 
Oddíl d ětí částka 
ŠK Staré Město 27 12 288 Kč 
Sokol Postoupky 21 12 288 Kč 
Zbrojovka Vsetín 21 12 288 Kč 
Sokol Hošťálková 14 6 144 Kč 
ŠK Zlínterm 13 6 144 Kč 
ŠO Kunovice 11 6 144 Kč 
SK Boršice 10 6 144 Kč 
KK-ŠK Osvětimany 9 6 144 Kč 
Sokol Bystřička 8 6 144 Kč 
ŠK DDM Slavičín 8 6 144 Kč 
ŠK Zlín 8 6 144 Kč 
   

Celkem v kraji  86 016 Kč 
  
 
Projekt by měl pokračovat i v dalších letech. Proto apeluji na oddíly, kde jsou početně „na hraně“, aby 
případné děti zatím neregistrované zaregistrovali. Jak je vidět výše, tak částka na oddíl loni vyšla hezká, 
škoda o ni přijít.  
 
Závěr 
 
Závěrem bych chtěl všem, kteří se starají o mládež, velmi poděkovat za to, kolik svého volného času této 
práci věnují a obětují. 
 
 
 
 
 
  
za KM ŠSZK Pavel Růčka       Kunovice 5. 2. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Činnost TMK : 
 
I v roce 2013 pokračovala práce Centra talentované mládeže pod vedením Martina Beila. Ten uspořádal 
dvě soustředění ve Vápenkách a Vsetíně. Dále pak výpravy na MČR žáků, Mistrovství Moravy a Slezska 
a Polofinále juniorů.  
 
Jelikož ŠSČR opět přiděloval dotace jednotlivým krajů, tak úkolem TMK ve spolupráci s Komisí 
mládeže a VV ŠSZK bylo rozhodovat o přidělení těchto peněz.  
 
Na základě přidělení dotace CTM uspořádalo další dvě prázdninové soustředění ve Starém Městě a 
Vsetíně. Další část šla na podporu skupinových okresních soustředění. Část byla přidělena na medaile a 
poháry na KP žáků konaném v rámci festivalu mládeže v Bezměrově.   
 
Důležitou částí jsou i příspěvky na individuální trénink talentů z A skupiny listiny talentů našeho kraje. 
Talentům z listiny a nejlepším v GP pak bylo proplaceno i startovné na MČR v rapidu a na MMS. Na 
MMS pak jelo i několik trenérů, kterým byla vyplacena odměna.  
 
Vše je přehledně v tabulce.  
 
 
Rozdělení částky 46 872 - dotace TMK ŠS ČR na rok 2013  
 
 
akce  částka 
Odměna prázdnivé kempy - Beil  8 000 Kč 
prázdninové CTM "kempy" - doplatek rozdílu v ubytování, občerstvení, jízdné… -64 Kč 
dotace na trenéry SŠN - Vsetín 2 000 Kč 
dotace na trenéry RTC UH 2 000 Kč 
dotace na trenéry ŠCK - Kroměříž 2 000 Kč 
individuální trénink - 1500 Kč/os  (750 Ambrožová)-  A skupina LT k 5.5.2013 8 250 Kč 
podpora KP mládeže v rámci festivalu v Bezměrově 2 000 Kč 
proplacení startovného na MČR v rapid šachu mládeže - 12 postupujících z GP 2 200 Kč 
MČR v rapidu - Beil pobytové náklady 580 Kč 
odměna trenéra na MMS - Stachoň 2 000 Kč 
odměna  trenéra na MMS - Hodovský 2 000 Kč 
odměna  trenéra na MMS - Straděj 2 000 Kč 
odměna  trenéra na MMS - Horsák 2 000 Kč 
odměna  trenéra na MMS - Dvořák 2 000 Kč 
rozdíl mezi poplatkem za krajskou výpravu a pobytovými náklady trenérů 10 Kč 
proplacení startovného na MMS  9 900 Kč 

  
  
celkem 46 876 Kč 
   
 
 
 


