
Okresní kolo školních týmů 2017

Okresní přebor škol se organizační pracovníci Sportovního klubu Vyškov rozhodli pojmout 
zároveň jako náborovou akci a tak jsme uskutečnili tuto soutěž hned v pátek 20. 10. 2017. 
Myslím, že nápad to byl zdařilý, protože některé děti se následně rozhodly zdokonalovat 
v šachu a začaly  navštěvovat šachový kroužek při MKS Vyškov, také bylo potvrzeno 
pokračování šachové  výuky na ZŠ Morávkova. 

V prostorném sálu Besedního domu ve Vyškově se sešlo 14 družstev ze 7 škol. Nejpočetnější 
zastoupení měla škola ZŠ Morávkova, která do soutěže přihlásila hned čtyři družstva. Chci 
tedy poděkovat vedení školy za výraznou podporu této soutěže a jmenovitě panu učiteli 
Tomáši Černíkovi za doprovod dětí na soutěž a jeho aktivní podíl na řízení kategorie 1. – 5. 
tříd základní škol.

Pan učitel Tomáš Černík dohlíží na správné rozsazení žáků v mladší kategorii.

Určitě příznivou zprávou pro všechny byla změna počtu postupujících družstev. Krajská 
komise mládeže na své letošní zářijové schůzi schválila při účasti minimálně tří škol 2 
postupová místa. V kategorii 1. – 5. tříd ZŠ o tato místa soutěžila 4 družstva (ZŠ Morávkova 
Vyškov, ZŠ Na Vyhlídce Vyškov, ZŠ Rousínov a ZŠ Brankovice). Až do posledního kola nás 
čekalo velké napětí, jak to dopadne. Turnaj se hrál dvoukolově každý s každým a 
nejdůležitější zápas vyšel až na poslední kola vyškovské ZŠ Na Vyhlídce versus ZŠ 
Rousínov.

ZŠ Na Vyhlídce ( u okna) proti ZŠ 
Rousínov.



Z tohoto zápasu vyšlo vítězně družstvo ZŠ Na Vyhlídce a až třetí pomocné hodnocení, 
vzájemný zápas mezi družstvy ZŠ Rousínov a ZŠ Brankovice, rozhodlo o tomto pořadí:

Poř. Družstvo Part. + = - Body MP
1 ZŠ Na Vyhlídce, Vyškov 6 3 3 0 18 9
2 ZŠ Brankovice 6 1 4 1 11 6
3 ZŠ Rousínov 6 2 2 2 11 6
4 ZŠ Morávkova, Vyškov 6 0 3 3 8 3

V kategorii 6. – 9. ročníků a příslušných ročníků víceletých gymnázií soutěžilo šest 
přihlášených škol o dvě postupová místa a v této kategorii si zahráli i jediní přihlášení 
středoškoláci Gymnázia Vyškov. Gymnázium tak splnilo svou povinnost odehrát turnaj a tak 
postoupit do krajské soutěže. Dohled nad touto kategorií převzal zkušený rozhodčí Stanislav 
Vémola a asistoval mu Martin Rudolf.

I zde probíhaly zajímavé partie a tvrdý boj o postupová místa. K poslední partii posledního 
kola si dokonce pan rozhodčí vzal židličku  a ostatní čekali a sledovali průběh této partie 
ještě 5 min po odehrání všech ostatních. Pro turnaj jsme totiž zvolili zajímavé hrací tempo 2 x 
12 min + 3s/tah. 

Poř. Družstvo Part. + = - Body MP
1 Gymnázium A 9 8 1 0 28½ 17
2 ZŠ Rousínov 9 6 2 1 22 14
3 SŠ Gymnázium 9 5 1 3 21 11
4 ZŠ Morávkova A 9 5 1 3 20 11

Další výsledky zde.

http://chess-results.com/tnr308868.aspx?lan=5


Závěrem bych chtěla poděkovat především řediteli Městského kulturního střediska Vyškov 
panu Mgr. Luboši Kadlecovi a pracovníkům MKS Vyškov za finanční a zázemní podporu 
této akce.

Vítězné družstvo Gymnázium Vyškov A, rozhodčí turnaje Radka Slepánková, ředitel MKS Vyškov Luboš Kadlec,  
předseda Sportovního klubu Vyškov Rudolf Šperka a předseda OŠS Vyškov Jan Slepánek.

 Nadaci „Tři brány“ za jejich finanční podporu, díky které jsme zajistili ceny do turnaje. 

Další poděkování patří všem pracovníkům, kteří zajistili hladký průběh turnaje, jmenovitě Jan 
Slepánek, Karel Hruška, Stanislav Vémola, Martin Rudolf a obětavému doprovodu z řad 
učitelů.

Bohatou fotogalerii naleznete na stránkách šachy Vyškov.

Za tým pořadatelů zpracovala Radka Slepánková

http://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/okresni-sachovy-prebor-zs-ss-a-sou.html

