
Zpráva o činnosti KM Šachového svazu Zlínského kraje za rok 2020 

 

Předkládám pravidelnou zprávu o mládežnickém šachu v našem kraji, tentokráte za rok 2020. 

S ohledem na epidemiologickou situaci, kvůli které muselo být mnoho akcí zrušeno nebo odloženo, 

bude mnohem kratší než obvykle.  

 

Vlastní činnost KM 

 

Komise mládeže ŠSZK pracovala po volební konferenci v roce 2020 v částečně novém složení: 

předseda – Pavel Růčka (Kunovice), členové: David Kaňovský (Staré Město), Jiří Kubín 

(Postoupky), David Trčálek (Ústí), Martin Beil (Kunovice), Josef Kovařík (Vsetín), Miroslav 

Kocián (Zlín).  

 

Komise mládeže řešila agendu elektronickou formou, na plánované setkání někdy v září nebo říjnu 

bohužel nedošlo. Hlavní náplní KM je řádné zabezpečení soutěží, které jsou v kompetenci krajské 

komise, a komunikace s ŠSČR. K tomu je nutno připojit ještě agendu ohledně dotací, ať již delší 

dobu fungující dotace pro oddíly pracující s mládeží, tak i agendu kolem dotace získané od 

Zlínského kraje. V roce 2020 (a bude tomu i minimálně v první polovině roku 2021) se mnoho času 

muselo věnovat řešení situace kolem zrušených nebo odložených soutěží mládeže s ohledem na 

probíhají situaci s Covid-19. A jelikož v kraji není komise TMK, tak i agendu spojenou s dotacemi 

na CTM. To probíhalo v koordinaci s Martinem Beilem, hospodářem Josefem Kovaříkem a účetní 

Martinou Kovaříkovou. Organizaci akcí CTM zajišťoval Martin Beil, který pak o činnosti a akcích 

CTM jednak pravidelně informuje na webových stránkách kraje, a též připravuje pravidelné roční 

hodnocení. Proto tyto akce nejsou součástí této zprávy.     

 

Krajské soutěže 

 

V lednu roku 2019 se odehrálo šest kol KP mládeže za účasti deseti týmů. Bohužel dubnové 

poslední trojkolo se nemohlo odehrát z důvodu nouzového stavu a zákazu všech sportovních akcí. 

V květnu pak VV ŠSZK rozhodl o nedohrání dlouhodobých soutěží družstev, jak dospělých, tak 

mládeže a vyhlášení výsledků po 9 kolech (soutěže dospělých) resp. 6 kolech (KP mládeže). 

Krajským přeborníkem se stal tým Sokola Postoupky. Bohužel republikový svaz neuznal naši 

soutěž jako řádně dohranou a nepřijal Postoupky do 1. ligy mládeže. Nic na tom nezměnilo ani 

odvolání VV ŠSZK k VV ŠSČR. KM ŠSZK s postupem republikových orgánů nesouhlasí, ale musí 

jej respektovat. Celá tato anabáze poškodila zejména družstvo Sokola Postoupky, což je všem 

členům KM líto. Průběh soutěže se všemi zprávami je možné si připomenout ve svazové databázi.   

 

Krajská soutěž se na podzim nehrála, už z předstihu bylo rozhodnuto o jejím zrušení a hraní KP bez 

této kvalifikace. Přihlásit se tak může kterýkoliv oddíl. Lednová kola se odehrát nemohla, tak je 

start soutěže odložen.  

 

KP družstev mladších žáků proběhl ve Starém Městě. Hrálo celkem 14 družstev z 12 oddílů. 

Vítězem se stalo družstvo Starého Města A, druhé místo obsadil tým Sokola Postoupky a třetí pak 

ŠK Sulimov.   

 

GP turnaje v rapid šachu proběhly v uplynulé sezóně jen dva. Na podzim 2019 se hrálo ve Zlíně-

Malenovicích (107 účastníků), a v únoru v Bezměrově (80 účastníků). Další turnaje už se nestihly 

odehrát. Pořadí po dvou kolech je v tabulce na krajských stránkách. K těmto neúplným výsledkům 

se pak přihlédlo při nominaci na MČR v rapid šachu.   

 

https://www.chess.cz/soutez/2429/
http://sszk.chess.cz/vysledky/539.xls
http://sszk.chess.cz/vysledky/527.xls
http://sszk.chess.cz/vysledky/527.xls
http://sszk.chess.cz/vysledky/536.xls
http://sszk.chess.cz/vysledky/537.xls


Krajské kolo Přeboru škol se uskutečnilo v únoru 2020 v Kroměříži. V jednotlivých kategoriích 

vyhrály v 1. - 5. tříd ZŠ Boršice, v 6. - 9. tříd Gymnázium Kroměříž a ve středních školách SPŠS 

Vsetín. 

 

Regionální soutěže a činnost v jednotlivých regionech 

 

V únoru 2020 se ještě před nouzovým stavem stihly odehrát některé plánované turnaje, v dalším 

průběhu roku to již nebylo možné, ať již v jarních měsících, nebo na podzim s výjimkou Memoriálu 

V. Hory, který se místo v květnu odehrál v září.  

 

Mistrovské soutěže jednotlivců 

 

Mistrovství ČR mládeže v kategoriích od 10 do 16 let se hrálo v Koutech nad Desnou. Odehrát se 

stihlo jen sedm z plánovaných 9 kol, a tak se celkové výsledky vyhlašovaly po odehraných sedmi 

kolech. V chlapeckých kategoriích si postup vybojovala sedmička hráčů z našeho kraje a k tomu si 

zahrálo MČR i devět dívek. Největší úspěch zde dosáhl Bayarjavkhlan Delgerdalai, který suverénně 

vyhrál kategorii do 10 let. Skvělé je i 4. místo Dominika Večeři z Postoupek v kategorii do 16 let, 

v první desítce na devátém místě skončil i Vlastimil Babula (ŠK Staré Město) v kategorii H14. 

Z dívek v první desítce skončily Viktorie Všetulová (D16) a Marie Vaňková (D14) obě ŠO 

Kunovice a obě shodně na 8. místě.     

 

Ve stejnou dobu se hrálo i MČR juniorů. Zde si výborně vedl Alexandr Skalský ze Starého Města, 

který obsadil 2. místo.  

 

Mistrovství ČR v rapid šachu se hrálo v Českých Budějovicích. Z našich zástupců se nejlépe dařilo 

Vlastimilovi Babulovi, který obsadil 2. místo v kategorii do 14 let a Bayarjavkhlanu 

Delgerdalaiemu, který veze bronz. V první desítce pak skončila trojice dívek. Adéla Bažantová na 

6. místě a Zuzana Stará na 9. místě v nejmladší kategorii (obě ŠK Staré Město), a Marie Vaňková 

na 8. místě v D14.  

 

Mistrovské soutěže družstev 

 

V ročníku 2019/2020 v extralize dorostu hrálo Staré Město, která skončilo na celkovém 10. místě, 

tedy druzí v B-finále.  

 

V 1. lize hrála trojice týmů ve složení Zlín-Malenovice, Kunovice a Ústí. Zlín-Malenovice obsadil 

4. místo, hned za ním pak skončilo Ústí. Nováček Kunovice se z devátého místa v soutěži 

zachránily i pro další sezónu.    

 

MČR mladších žáků, MČR starších žáků ani republikové kolo Přeboru škol se neuskutečnilo.  

 

 

 

Dotace od ŠSČR a krajského úřadu Zlínského kraje 

 

V roce 2020 mohly oddíly, kde mají minimálně pět registrovaných hráčů mladších 18 let a tyto děti 

se aktivně účastní turnajů, opět získat podporu na trenérskou činnost od svazu. Ta spočívala 

v dodání některých materiálů vytvořených pro projekt „Šachy do škol“ a zejména ve finanční 

podpoře. V roce 2020 byly stejné podmínky jako o rok dříve. Z důvodu vynucené jarní turnajové 

přestávky splnilo podmínky méně oddílů než v předešlém roce. Do 17 oddílů doputovalo téměř 222 

tisíc. Přehled je v tabulce.  

 

http://sszk.chess.cz/index.php?cl=738
http://sszk.chess.cz/index.php?cl=708
https://chess-results.com/tnr534012.aspx?lan=5&art=1&rd=9
https://www.chess.cz/soutez/2442/
https://www.chess.cz/soutez/2300/


Oddíl 2020 

ŠK Staré Město 22 934 Kč 

Zbrojovka Vsetín 22 934 Kč 

Sokol Postoupky 15 290 Kč 

ŠK Zlín-Malenovice 15 290 Kč 

ŠO Kunovice 15 290 Kč 

ŠK Zlín 15 290 Kč 

Sokol Ústí 15 290 Kč 

ŠO TJ Karolinka 15 290 Kč 

ŠK Sulimov 15 290 Kč 

TJ Vlčnov 15 290 Kč 

SK EMKaD Holešov 7 645 Kč 

SK Boršice 7 645 Kč 

Bystřice p/H 7 645 Kč 

SK Brumov 7 645 Kč 

Val. Bystřice 7 645 Kč 

Slavia Kroměříž 7 645 Kč 

Fatra Slavia Napajedla 7 645 Kč 

    

celkem 221 703 Kč 

 

 

 

Svaz poskytuje dotaci i na práci s talentovanou mládeží. Tato dotace v roce 2020 činila 57 371 Kč. 

Dotace byla vyúčtována na krajskou výpravu na MČR do 16 a zejména na podporu tréninků 

talentované mládeže v oddílech, kam šlo 40 000 Kč.   

 

V roce 2020 jsme opět žádali a opět uspěli o dotaci Zlínský kraj v rámci jeho dotačních titulů. Na 

naši činnost jsme od Zlínského kraje získali 54 865 Kč. Pro rok 2021 budeme opět žádat finance na 

naši činnost, zda uspějeme, to se dozvíme v dubnu. Věříme, že o prázdninách a na podzim už se 

bude moci konat většina tradičních akcí.  

 

Tento dotační titul můžou využít i oddíly. Letos by opět neměl být problém dotaci získat, zejména 

pro oddíly z malých obcí, podmínkou je mít 12 dětí. Pro všechny oddíly je pak přístupný i program 

„Můj Klub“, pro rok 2021 poprvé v gesci Národní sportovní agentury. O většině těchto dotačních 

titulů se i komise mládeže snaží oddíly pravidelně informovat.   

 

Závěr 

 

Jak z výše uvedeného plyne, rok 2020 byl výrazně poznamenán situací kolem nemoci Covid-19 (a 

bohužel i minimálně velká část roku 2021 na tom bude podobně). Což mělo vliv na život celé 

společnosti a samozřejmě zasáhlo i šachový život. Snad se situace co nejrychleji vrátí do normálu a 

bude možné se zase setkávat za šachovnicí na turnajích, soustředěních a jiných šachových akcích.    

 

  

za KM ŠSZK Pavel Růčka       Kunovice, 30.1.2021 


