
Mistrovství Moravy a Slezska 
mládeže - skutečný svátek 

dětského šachu
Mistrovství Moravy a Slezska mládeže proběhlo již poněkolikáté proběhlo na osvědčené hotelové základně 
v Koutech nad Desnou a nadpis ani trochu nelže – zkušení pořadatelé  z TJ Slavie  Orlové v čele  s Jiřím 
Novákem skutečně udělali vše, aby se účastníkům v Koutech líbilo. Perfektně zvládnutá prezence, z níž by 
se mohli poučit leckteří lajdáčtí pořadatelé turnajů, kteří včas nedokáží zaprezentovat šedesát hráčů… Tady 
účastníků bylo na čtyři stovky, všichni byli zaprezentováni, ubytováni a všem předány stravenky tak, že se 
málem mohlo začít ještě deset minut před stanovenou dobou. 

Zahájení proběhlo v režii Jiřího Nováka. Všimněte si pěkného nápisu a vkusného loga a panelu s úspěchy 
pořadatelské SK Slavie Orlová – i na tyto zdánlivé maličkosti pořadatelé pamatoval



Všechny hráče včetně doprovodu nepojal žádný sál, a tak slavnostní zahájení proběhlo v jídelně -

i

- ta byla sice zaplněna do posledního místečka, takže později příchozí už museli stát, ale těch deset minut se  
to dalo vydržet.



Za tím vším ovšem stojí  trpělivá  mravenčí  práce  znamenité  dvojice  -  ředitele  turnaje  Jiřího  Nováka  a 
hlavního rozhodčího Jiřího Kopty, kteří přípravě akce věnovali nespočet času a dokázali si z oddílových řad 
vytáhnout řadu dorostenců jako pomocného personálu – opět důkaz, že práce s mládeží se vyplácí.

Jiří Novák a Jiří Kopta

A ve  chvalozpěvu  pokračujme  dál:  přesné  dodržování  časového  harmonogramu,  pravidelná  aktualizace 
výsledků na webových stránkách a konečně žádný spor, který by musela námitková komise řešit – to je 
vizitka hladkého průběhu turnaje a skvělého organizátorského umu pořadatelů. 

Hotelová základna skýtá velmi vhodné podmínky pro šachovou hru. Všichni šachisté (a že jich zase proti 
loňsku o několik  přibylo!)  se  sem pohodlně vejdou,  pořadatelé  dokázali  respektovat  různá přání  jak na 
ubytování, tak na stravování (různé diety). Stravování bylo kapacitně dostatečně zajištěno, vše se zvládalo 
bez  front,  jídlo  bylo  dostatečné  kvality  a  dostatečného  množství  (v  jídelně,  kde  výdej  fungoval 
samoobslužně,  si  dokonce hladovci  mohli  požádat  o  nášup).  Ubytování,  stravování,  hrací  prostory bylo 
možno obsáhnout v papučích bez chození ven. Mnohé výpravy měly možnost nově využít hotelový bazén, 
dospělí pak dokonce i saunu, k dispozici byl i bowling a společenské místnosti – klubovny. Dny byly buď 
slunné,  anebo  zatažené  (ale  bez  deště),  což  lákalo  k procházkám,  k návštěvám  nedalekých  památek  či 
fotbálku na místním hřišti, ti zdatnější pak dokonce vyrazili i na menší horské túry. Klidový provoz v celém 
areálu umožňoval bezpečný pohyb dětí.

A jaké byly výsledky? Než budeme mluvit o medailích a o postupech, je nutno předeslat skutečnost,  že 
nejlepší  z chlapců  se  mistrovství  neúčastní,  neboť  mají  přímý  postup  a  zcela  samostatnou  záležitostí  je 
mistrovství dívek, které mají mistrovství ŠSČR otevřeno všechny, takže pokud zde některé hrají, tak jen 
proto, aby získaly zkušenosti.

Mistrovství se účastní pět krajů (Vysočina a kraje Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský), 
jsou  čtyři  chlapecké  kategorie,  ze  dvanácti  možných  medailových  umístění  na  náš  kraj  připadají  tedy 
v průměru tři medaile. S počtem pěti získaných chlapeckých medailí tedy můžeme být spokojeni.



Fantastického úspěchu jsme dosáhli v nejmladší kategorii H10, kdy stříbro získal kuřimský Lukáš Petříček 
(viz obrázek) 

a bronz Michael Kureš z Lokomotivy Brno.



Oba patřili ohledně kategorie k nejmladším, žádní zelenáči to však již dávno nejsou – šachy hrají už tři roky 
a zkušenosti  z těžkých turnajů již také mají.  Postup na republikové mistrovství  si ještě ze šestého místa 
zajistil zastávecký Rudolf Richter, 

zatímco jeho maminka statečně bojovala v doprovodném openu turnaji,



který vyhrál ukrajinský velmistr Alexandr Kislinskij.

Z hráčů našeho kraje se nejlépe umístili Luboš Kuchynka (9. místo) z Hustopečí, 



Petr Žitný (12. místo) Lokomotiva Brno 

a jeho oddílový kolega Adam Effenberger  (14. místo) – všichni tři se současně na mistrovství starali o své 
svěřence.



V kategorii do 12 let mile překvapil třetí místem Jan Hvozdovič z Lokomotivy Brno.

Postup v této kategorii ještě získali David Barák (ŠK Duras BVK) a svěřenec Dosiho Točeva z brněnské ZŠ 
Vedlejší Šimon Volák (viz foto)



„Jen“ jeden postup má náš kraj  v kategorii  čtrnáctiletých.  Zásluhu na tom má bronzový medailista  Petr 
Glozar z Durasu Brno, který však má již zajištěn do republiky v kategorii dvanáctiletých, které dá zřejmě asi 
přednost.  Možnost  postupu  žádostí  o  divokou  kartu  se  tak  možná  otevře  ještě  kuřimskému  Vladimíru 
Pavlíkovi. V kategorii do 16 let jsme získali postupy tři: druhé místo patří Danielu Daňkovi (Duras Brno), 
sedmé Vojtěch Juráskovi z Lokomotivy Brno (viz obrázek)

a poslední postupové místo získal Daniel Marko opět z Lokomotivy Brno.



Na doprovodný program mnoho času nezbývá,  ale pořadatelé  alespoň uskutečnili  bleskový turnaj, jehož 
vítězem se stal ukrajinský velmistr Alexandr Kislinskij. 

Na  mistrovství  se  ovšem  nejezdí  jen  bojovat  o  postup,  ale  také  získávat  první  turnajové  zkušenosti. 
Začátečníci (bez ohledu na svou věkovou kategorii) sice lemují spodní patra výsledkových listin, ale jsou to 
právě tyto děti, které zde udělají největší výkonnostní pokrok.

Ideálně je zde spojena teorie (rozbory partií a příprava na ně) s herní praxí. Mládež z jedné výpravy drží při 
sobě, navzájem si fandí a vzájemně při rozborech sledují i své partie. Tím se mnohé přiučí. A protože od 
šachu je nutno si i odpočinout (nejlépe fyzickou aktivitou), není divu, že při dvojkolech na mistrovství čas 
plyne jako voda. Děti ani nemají čas se nudit a společnými zážitky se v nich upevňuje kladný vztah ke 
kolektivu i k samotné šachové hře. V podstatě se dá konstatovat, že v těch mládežnických oddílech, které se 
mistrovství  Moravy neúčastní,  to  s prací  s mládeží  s největší  pravděpodobností  nemyslí  vážně.  Proto  je 
dobře, že většina okresů našeho kraje měl tady své zastoupení – viz následující přehled:

1. ŠK Kuřim 19 dětí v mistrovských soutěžích
2. ŠK Lokomotiva Brno 18 dětí
3. Duras Brno 8 dětí

ŠK Hustopeče 8 dětí
5. Šachy Zastávka 5 dětí
6. Spartak Adamov 2 děti

ZŠ Vedlejší Brno 2 děti
SK Baník Ratíškovice 2 děti

9. SK 1923 Kyjov 1 žák
Ani jedním účastníkem mistrovství neobsadily okresy Vyškov a Znojmo – tady mají zdejší komise mládeže 
okresních šachových svazů hodně co zlepšovat.

Mistrovství  Moravy  je  také  prostorem  pro  setkávání  vedoucích  a  trenérů.  V sobotu  proběhlo  oficiální 
setkání, z něhož vznikl tento zápis:

Zápis z porady trenérů při MMS mládeže v Koutech nad Desnou 31. 10. 2015

Přítomni: Beil, Handlíř, Holeksa, Hrtáň, Hurta, Kaňáková, Kopec, Krupica, Kubiczková, 
Macháček, Makovička, Matůš, Novák, Pisk, Sieber, Stonawski, Stuchlý, Šrámek, Talla, Točev, 
Zabystrzan, Záleský

1) Prodloužení MMS na současných šest dnů je maximálně možné.

2) Reforma soutěží plánovaná KM ŠSČR je nemyslitelná bez spolupráce s krajskými šachovými 
svazy, které nejlépe znají situaci v regionech.

3) Rapidturnaje mají svůj propagační význam.

4) Problém „zbytečných partií“ u talentovaných hráčů je třeba řešit stanovením správného 
turnajového plánu – dluh tady zatím zůstává na straně ŠSČR, který kontroluje a financuje 
individuální tréninky, stejně tak by měl kontrolovat i vhodný turnajový plán každého talenta.

5) TMK ŠSČR by měla výrazně zlepšit práci s republikovými talenty

6) Projekt krajských TCM by měl být řešen ve spolupráci s krajskými šachovými svazy.



7) Byla podána informace o projektu ŠdŠ. ŠSČR by měl vyvinout více aktivity k získávání 
eurograntů pro navýšení finančního příspěvku pro školy. Zvláště je nutno pohlídat novou strategii 
a priority nyní zpracovávané MŠMT a krajskými úřady. Pro zaplacení vedoucího projektu, který 
by měl působit na plý úvazek, je vhodné použít projektu profesionalizace a budování 
neziskových organizací MPSV.

Zapsal: Miroslav Hurta 


