
Zpráva o činnosti KM Šachového svazu Zlínského kraje za rok 2018 

 

Předkládám pravidelnou zprávu o mládežnickém šachu v našem kraji, tentokráte za rok 2018.   

 

Vlastní činnost KM 

Komise mládeže ŠSZK pracovala stejně jako v roce 2017 ve složení: předseda – Pavel Růčka 

(Kunovice), členové: Petr Bažant (Staré Město), Jiří Kubín (Postoupky), Josef Bednařík 

(Hošťálková), Martin Beil (Kunovice), Josef Kovařík (Vsetín).  

 

Schůze Komise mládeže se uskutečnila v lednu 2018, dále 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. 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. A jelikož v kraji není komise 

TMK, tak i agendu spojenou s dotacemi na CTM. To probíhalo v koordinaci s Martinem Beilem a 

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 jarních měsících roku 2018 se hrál KP mládeže za účasti deseti týmů. Krajským přeborníkem se 

stal tým Zlín-Malenovice. Průběh soutěže se všemi zprávami je možné si připomenout ve svazové 

databázi.   

 

Krajská soutěž starších žáků proběhla v říjnu 2018 ve Starém Městě za účasti devíti družstev, která 

hrála o dvě postupová místa. Postup si vybojovala družstva Slavičína a Starého Města D. Letošní 

ročník KP hraje opět desítka týmů ve složení: ŠK Zlín, Zlín-Malenovice B, Slavičín, Vsetín A, 

Vsetín B, Vsetín C, Staré Město C, Staré Město D, Postoupky a Kunovice. Na regiony to tedy 

vychází na tři družstva z regionu Vsetín, tři z regionu Uh. Hradiště, tři ze Zlína, jeden je pak 

z regionu Kroměříž.  

 

KP družstev mladších žáků proběhl ve Bezměrově. Hrálo celkem 16 družstev z 10 oddílů. Vítězem 

se stalo družstvo Starého Města A. Druhé místo obsadil tým ze Zlína-Malenovice, třetí pak 

vsetínské áčko.  

 

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 ve Zlíně-

Malenovicích (102 účastníků), Bezměrově (79 účastníků), Starém Městě (126) a opět ve Starém 

Městě (88). Celkovými vítězi se stali Tomáš Daniel Kubín (Postoupky) v nejmladší kategorii, 

Michal Černý (Zlín-Malenovice) v prostřední a Viktor Šimek (Zlín) v nejstarší kategorii. V dívčích 

kategoriích pak byly nejlepší, od nejmladší kategorie – Amálie Zádrapová (Vsetín), Marie Vaňková 

(Kunovice), Viktorie Všetulová (Staré Město). Kompletní celkové pořadí je v tabulce na krajských 

stránkách.  

 

V rámci šachového festivalu v Bezměrově se hrál i krajský přebor žáků. Přeborníky se stali 

Delgerdalai Bayarjavkhlan (Staré Město), Thomas McEvoy (Postoupky), Dominik Večeřa 

(Postoupky) a Vlastimil Babula (Staré Město). 

 

Krajské kolo Přeboru škol se uskutečnilo v únoru 2018 ve Zlíně. V jednotlivých kategoriích vyhrály 

v 1. - 5. tříd ZŠ Zlín-Malenovice, v 6. - 9. tříd ZŠ Valašská Polanka a ve středních školách 

Gymnázium Uherské Hradiště. 
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Regionální soutěže a činnost v jednotlivých regionech 

Regionální přebory již ztratili v množství turnajů své opodstatnění, a tak od jeho pořádání ustoupil i 

poslední region kde se ještě konaly, a to Uherské Hradiště. Místo toho se v sezóně 2017/2018   

přidal jeden turnaj do seriálu Velkých cen. Na podzim ale tradiční pořadatel z Osvětiman 

s pořádáním turnaje skončil, tak v současné sezóně se opět tato série, určená zejména začátečníkům, 

hraje v počtu čtyř turnajů.  Mnoho let se zde v květnu koná i Memoriál Vratislavy Hory. V regionu 

Kroměříž a Zlín se hraje již dlouhá léta Okresní žákovská liga. Na ty pak dva roky navazují tři 

turnaje pořádané ve Zlíně-Malenovicích. Potěšující je, že se na pořadatelskou mapu mládežnických 

turnajů vrátila i Napajedla. Tradičním turnajem v regionu Zlín je Hradní věž v Brumově. Novou 

akcí jsou ve spolupráci několika oddílů pořádané pravidelné soustředění pro nejmladší děti 

garantované IM Kaňovským. Na Vsetínsku je pak hlavní turnajovou sérií 1.Vasto cup. Valašský 

šachový klub mládeže pak již mnoho let pořádá hojně navštěvovaná soustředění.  

 

Ve všech regionech pak na podzim řádně proběhla v listopadu a prosinci okresní kola Přeboru škol 

pro ročník 2018/2019. Region Vsetín měl 28 družstev, Uherské Hradiště 14 družstev, Kroměříž 

měla účast 17 družstev, Zlín pak 9 týmů.  

 

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 sedmička hráčů z našeho kraje a k tomu si zahrála 

šestice dívek. Nejlépe si vedl Alexandr Skalský ze Starého Města, který vybojoval druhé místo 

v kategorii do 16 let. Bronz si z MČR vezou Marie Vaňková z Kunovic v kategorii do 12 let a 

Amálie Zádrapová ze Vsetína v kategorii do 10 let. V první desítce ještě na 7.místě skončila 

Viktorie Všetulová ze Starého Města.     

 

Mistrovství ČR v rapid šachu se hrálo v Ždáru nad Sázavou. Z našich zástupců se nejlépe vedlo 

Vlastimilu Babulovi, který skončil na 5.místě. V téže kategorii pak skončil desátý i Michal Černý ze 

Zlína-Malenovic. Z dívek byla v první desítce, konkrétně na 9.místě Viktorie Všetulová.    

 

Na podzim se opět v Koutech hrál Přebor Moravy a Slezska. Nejlepšího výsledku dosáhla Amálie 

Zádrapová, která ziskem 9/9 vyhrála v kategorii do 10 let. Hned za ní skončil Delgerdalai 

Bayarjavkhlan ze Starého Města, který si spolu s Richardem Hobzou v nejmladší kategorii 

vybojoval postup na MČR. Další postupové místa v kategorii do 12 let mají Matěj Kopecký 

(Vsetín) a Tomáš Daniel Kubín (Postoupky). V kategorii do 14 let si pak postupy vybojovala 

dvojice Vlastimil Babula a Adam Vylíčil (Postoupky), v nejstarší kategorii do 16 let má postup 

Kryštof Mikuláš Trávníček (Kunovice).     

 

Mistrovské soutěže družstev 

 

V ročníku 2017/2018 v extralize dorostu hrálo jen Staré Město. Po posledním místu v základní části 

se jim ve finále B dařilo, a tak v extralize hrají i v letošní sezóně.   

 

V 1. lize hrála pětice týmů ve složení Vsetín, Zlín, Staré Město B, Ústí a Hošťálková. Dařilo se jen 

dvojici týmů, když Staré Město obsadilo 4. místo a Ústí pak šesté. Zbylá trojice bohužel sestoupila.   

 

Na Mistrovství ČR družstev starších žáků, tradiční „Zaječice“, hrál jen Zlín, který skončil uprostřed 

tabulky na 32. místě 

 

Mistrovství ČR družstev mladších žáků se hrálo ve Varnsdorfu. Z dvojice našich týmů se lépe vedlo 

Zlínu-Malenovicím, který obsadil 13., Staré Město pak 15. místo. 
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Republiková kola Přeborů škol se opět hrála naráz na jednom místě, a to v Kongresovém centru ve 

Zlíně. V kategorii 1. -5. tříd brala stříbro škola ze ZŠ Zlín-Malenovice tř. Svobody, v 6.-9. si dobře 

vedla ZŠ Valašská Polanka, která obsadila 8. místo, v kategorii středních škol pak tým ze SPŠS 

Vsetín bral 6. místo. 

 

Dotace od ŠSČR a krajského úřadu Zlínského kraje 

 

V roce 2018 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 2018 byly zatím nejprůchodnější podmínky, kdy bylo potřeba mít minimálně 5 

registrovaných mládežníků, kteří každý odehrají alespoň dva turnaje. Navíc podpora projektu se 

zvýšila z jednoho na dva miliony. To vše mělo za následek, že na podporu dosáhlo nejvíce oddílů 

v kraji za dobu existence projektu i že celková částka, kterou byly tyto oddíly podpořeny, byla 

velmi vysoká.  Do 20 oddílů doputovalo 214 tisíc. Přehled je v tabulce.  

 

Zbrojovka Vsetín 22 164 Kč 

ŠK Staré Město 22 164 Kč 

ŠK Zlín-Malenovice 14 776 Kč 

Sokol Postoupky 14 776 Kč 

ŠK Zlín, z.s. 14 776 Kč 

SK EMKaD Holešov 14 776 Kč 

ŠO Kunovice 14 776 Kč 

Tělovýchovná jednota Sokol Ústí 7 388 Kč 

ŠK DDM Slavičín 7 388 Kč 

SK Boršice 7 388 Kč 

TJ Sokol Valašská Bystřice 7 388 Kč 

Šachy Hošťálková z.s. 7 388 Kč 

ŠO Karolinka 7 388 Kč 

TJ Vlčnov 7 388 Kč 

Bystřice p/H 7 388 Kč 

ŠK Sulimov 7 388 Kč 

ZH Zašová 7 388 Kč 

Sportovní klub Brumov-Bylnice, z.s. 7 388 Kč 

ŠO Sokol Bystřička 7 388 Kč 

TJ Valašské Meziříčí 7 388 Kč 

    

celkem 214 252 Kč 

 

Svaz poskytuje dotaci i na práci s talentovanou mládeží. Tato dotace v roce 2017 činila 56 353 Kč. 

Vyúčtována dotace byla na krajské soustředění, krajskou výpravu na MČR do 16 a zejména na 

podporu tréninků talentované mládeže v oddílech, kde šlo v roce 2018 KČ 39 000.   

 

V roce 2018 jsme potřetí žádali a potřetí uspěli o dotaci Zlínský kraj v rámci jeho dotačních titulů. 

V roce 2018 se částka dotace opět navýšila oproti minulým letům (20 000 v roce 2016 a 45 000 

v roce 2017), když jsme dostali 70 000 Kč. Pro rok 2019 budeme opět žádat finance na naši činnost, 

zda uspějeme, se dozvíme v dubnu. Každopádně s ohledem na zrušení samostatného dotačního 
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titulu pro krajské sportovní svazy téměř jistě bude znamenat pokles dotace, proto v rozpočtu na rok 

2019 počítáme s dotací v mnohem menší úrovni než letos.  

Tento dotační titul můžou využít i oddíly. Letos opět by hlavně pro oddíly z malých obcí neměl být 

problém dotaci získat, podmínkou je mít 12 dětí. Pro oddíly s více jak 12 dětmi je pak přístupný i 

program „Můj Klub“ Ministerstva školství, mládeže a sportu. Určitě větším oddílům, kde je dost 

mládeže, nebo kde je šachový klub součástí TJ, Sokola nebo jiné organizace, stojí za to pozorně 

sledovat informace o těchto dotacích. O většině těchto dotačních titulů se i komise mládeže snaží 

oddíly pravidelně informovat.   

 

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, 25. 1. 2019 


