
VYŠKOVSKÝ OP ŠKOL
Salonky hotelu Dukla obsadili opět šachisté, tentokrát nejen z vyškovských škol. V pátek 4. 
11. 2016 se zde konal Okresní přebor školních týmů, tentokrát za překvapivé účasti i družstva 
ze Slavkova. Turnaj probíhal ve dvou kategoriích  Z1 (1. – 5. třída ZŠ) a kategorie Z2 a SŠ (6. 
-9. třída a SŠ) byly sloučeny dohromady. 

Celkový pohled do hrací místnosti.

V první kategorii o jedno postupové místo soutěžilo 5 družstev, ale bohužel jen ze čtyř škol, 
kdy podmínkou je, aby na dvě postupová místa bylo v turnaji minimálně pět různých škol. Na 
Základní škole  Na Vyhlídce obnovil Sportovní klub Vyškov v roce 2015 šachový kroužek a 
tak z této školy se zúčastnila  hned dvě družstva. 

Škola je již také registrována jako na první na okrese Vyškov v projektu „Šachy do škol“. 
Potěšující je, že některé školy svoji výpravu a boj o první místo berou zodpovědně, chtějí se 
reprezentovat,  což dosvědčují i slušivá trika jejich hráčů.

http://www.sachydoskol.cz/jihomoravsky-kraj


ZŠ Na Vyhlídce A v souboji proti ZŠ Na Vyhlídce B.

Družstvo ZŠ Nesovice v pozadí se svým neúnavným trenérem panem Josefem Odrazilem



Početná výprava hráčů ze ZŠ Brankovic se svým trenérem Standou Lánským.

Vítězné družstvo ZŠ Rousínov spolu s předsedou OŠS Vyškov panem Janem Slepánkem a 
agilním členem SK Vyškov panem Hruškou, který předával dětem ceny.



Především u té nejmenší kategorie měl nejvíce práce rozhodčí pan Stanislav Vémola, 
přidáváním dvou minut na hodinách za nepřípustný tah. Určitě mu patří poděkování za jeho 
obětavost.V kategorii mladších nakonec roli favorita uhájilo družstvo ze ZŠ Rousínov a 
postupuje tak do krajské soutěže v Břeclavi. 
Další pořadí:
2. místo ZŠ Brankovice
3. místo ZŠ Na Vyhlídce A
4. místo ZŠ Nesovice
5. místo ZŠ Na Vyhlídce B
A ještě odkaz na podrobnější výsledky.

V kategorii 6. – 9. ročníků a příslušných ročníků víceletých gymnázií se bojovalo hned o dvě 
postupová místa, o která soutěžilo sedm přihlášených škol a v této kategorii si zahráli i jediní 
přihlášení středoškoláci Gymnázium Vyškov. Gymnázium tak splnilo svou povinnost odehrát 
turnaj a tak postoupit do krajské soutěže. O postupová místa v kategorii ZŠ probíhaly boje až 
do posledního kola. Nakonec postupuje družstvo Víceleté gymnázium Vyškov a z druhého 
místa ZŠ Rousínov. 

1.  SŠ Gymnázium Vyškov
2. Víceleté gymnázium Vyškov
3. ZŠ Rousínov
4. ZŠ Letní pole Vyškov

Další výsledky zde.

Víceleté gymnázium Vyškov se svým učitelem a trenérem Petrem Kudličkou.

http://www.chess-results.com/tnr246623.aspx?lan=5
http://www.chess-results.com/tnr246569.aspx?lan=5


Finančně akci především podpořila „Nadace tři brány“ a díky příspěvku této organizace jsme 
mohli nově vyhlásit a odměnit nejlepší hráče na šachovnici. 

turnaj 1. - 5. ročníku ZŠ
1. šachovnice                 Hofman Otto                       ZŠ Rousínov
2. šachovnice                 Buchta Damián                   ZŠ Rousínov
3. šachovnice                 Hvozdovičová Hana           ZŠ Rousínov
4. šachovnice                 Majerčák David                  ZŠ Brankovice

turnaj 6. - 9. ročníku ZŠ a SŠ
1. šachovnice                 Hvozdovič Jan                    ZŠ Rousínov
2. šachovnice                 Šperková Kristýna              SŠ Gymnázium Vyškov
3. šachovnice                 Chromý Ondřej Jakub        Gymnázium Vyškov A
4. šachovnice                 Brhel Jiří                             MIX

Závěrem bych chtěla poděkovat nadaci „Tři brány“ za jejich finanční podporu, díky které 
jsme zajistili ceny do turnaje. Vedení hotelu Dukla a MKS Vyškov za jejich podporu a všem 
pracovníkům, kteří zajistili hladký průběh turnaje jmenovitě Jan Slepánek, Karel Hruška, 
Stanislav Vémola a další z řad doprovodu.

Bohatou fotogalerii naleznete na stránkách šachy Vyškov.

Za tým pořadatelů zpracovala Radka Slepánková.

http://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/okresni-kolo-preboru-skol-aktualizace.html

