
Zpráva o činnosti Okresního šachového svazu Brno – venkov 
za rok 2018 

 
Členská základna 
V rámci okresu Brno-venkov k 31. 12. 2018 fungovaly oddíly TJ Slovan Ivančice (15 
aktivních členů; z toho mládež 0), ŠK Kuřim (82; 49), Orel Ořechov (9; 0), ŠK Střelice 
(15; 0), ŠK Tišnov (20; 1), Sokol ČOS Vranovice (3; 2), Šachy Zastávka (43; 30).  
 
Mládež 
Výbornou prací s mládeží s výsledky nejen na okresní či krajské, ale i na republikové 
a mezinárodní úrovni, se může pochlubit Kuřim, kterou s mírným odstupem následuje 
Zastávka. Vranovice měly ve stavu 2 aktivní děti, Tišnov jedno. V Ivančicích bylo jedno 
neaktivní dítě, v Ořechově a ve Střelicích nebyla mládež v oddílech registrovaná 
vůbec. V projektu Šachy do škol jsou zapojeny ZŠ TGM Rajhrad a ZŠ Komenského 
Kuřim. 
 
 
Soutěže dospělých 
 
1. Okresní přebor družstev  
V sezoně 2017/18 se soutěže zúčastnilo 9 družstev: ŠK Střelice „B“, ŠK Sokol Tišnov 
„B“, Šachy Zastávka „A“ a „B“, ŠK Lokomotiva Brno „F“ a „G“, ŠK Kuřim „D“, „E“ a „K“. 
Hrálo se systémem každý s každým na 8 šachovnicích tempem shodným s KP. 
Vítězem se stal tým ŠK Kuřim „D“ před kuřimským „K“ a Lokomotivou „G“.  
V sezoně 2018/19 se soutěže účastní 11 družstev: ŠK Střelice „B“; TJ Slovan Ivančice 
„B“; ŠK Sokol Tišnov „A“ a „B“; Šachy Zastávka „A“ a „B“; ŠK Lokomotiva Brno „E“ a 
„F“; ŠK Kuřim „E“, „F“ a „K“. Hraje se systémem každý s každým na 8 šachovnicích 
tempem shodným s KP. 
 

 



2. Okresní přebor v rapid šachu (Tišnovská věž) se uskutečnil 17. 3. 2018. Na 
startovní listině bylo 24 hráčů ze 4 oddílů (Ivančice, Kuřim, Tišnov, Zastávka). 
Absolutním vítězem se stal Vladimír Pavlík (ŠK Kuřim) před dvojblokem hráčů TJ 
Slovan Ivančice. Stříbrnou příčku vybojoval Roman Patočka, který se tak stal 
nejlepším hráčem s ELO do 1600. Bronzovou medaili přebíral Petr Doležal, který byl 
zároveň nejlepším hráčem s ELO do 1800. Nejlepším seniorem (S65) byl celkově 4. 
Jiří Kropáč (ŠK Kuřim). Nejlepší žák (U14) byl celkově 9. Tomáš Keprt (ŠK Kuřim). 
 

 
 
3. Okresní přebor v bleskovém šachu (Ivančický brousek) - se hrál jako otevřený 
přebor okresu Brno – venkov dne 26. 12. 2018 v Ivančicích v hotelu Černý lev. Na 
startovní listině bylo 20 (aktivních) účastníků ze 6 klubů (5x Ivančice, 4x Ořechov, 4x 
Zastávka, 2x Ratíškovice, 2x Střelice, 1x Mor. Slávia Brno) plus 2 neaktivní domácí. 
Základní skupina se hrála na 19 kol (každý s každým), následovala finále A a B. 
Vítězem se stal Pavel Kubát (1982) z Ořechova, který obdržel také prémii OŠS 
v kategorii ELO 1800+. Stříbrnou příčku vybojoval domácí Jiří Sysel (2002). Bronzový 
stupínek obsadil Pavel Kubíček (1965) z Ořechova. V kategorii ELO 1000 – 1599 získal 
prémii OŠS Josef Skalník, v kategorii ELO 1600 – 1799 Josef Kolek (oba z Ivančic). 
 

 



4. Další turnaje  
Některé z oddílů pořádají také vlastní turnaje. Například ŠK Kuřim pořádá tradičně 
Salámák, Orel Ořechov zase veselé zakončení sezony (Pavelka Cup 2018). 
V Zastávce se odehrál již 39. ročník blicáku Memoriál Leoše Roztočila.  
 
 
 
Soutěže mládeže 
 
1. Okresní přebor mládeže v rapid šachu  
V sobotu 24. 3. 2018 v Dělnickém domě v Zastávce bojovali mladí šachisté o titul 
přeborníka okresu Brno-venkov. Prezencí prošlo 52 účastníků. Nejpočetnější výprava 
přijela z Kuřimi (26 dětí + doprovod). Ačkoli za domácí pořádající oddíl nastoupily 
takřka všechny děti, bylo jich o 8 méně, tj. 18. Všechny výše zmíněné děti splnily 
podmínku registrace v klubech okresu Brno-venkov. Druhou podmínku umožňující 
start v turnaji (mít bydliště na území okresu Brno-venkov) splňovali jak čtyři zástupci 
Lokomotivy Brno, tak jeden hráč Baníku Ratíškovice a 3 neregistrovaní zájemci o 
královskou hru.  
 

 
 
V turnaji starších žáků si nejlépe vedl zástupce domácího oddílu Martin Žaža, který 
turnaj vyhrál před kuřimskými Tomášem Keprtem a Ondřejem Hronkem – všichni do 
14 let. V kategorii do 16 let se stal přeborníkem okresu Petr Pečenka (celkově 4. 
místo). Stříbro a bronz v této věkové kategorii náleží Kuřimi zásluhou Josefa Zeleného 
(6. místo) a Vojtěcha Vařechy (9. místo). Nejlepší dívka, Marie Vavřínková 
z Lokomotivy Brno (8. místo), by sice mohla hrát v turnaji mladších žáků, ale svým 
výkonem konkurovala mnoha starším žákům a zaslouženě získala titul přebornice do 
14 let. Stříbro patřilo Renatě Saskové (11. místo) a bronz Asje Pluhařové (17. místo) 
– obě ŠK Kuřim. 
 

  
 
 



Turnaj mladších žáků byl ještě vyrovnanější, trojice medailistů nasbírala stejný počet 
bodů a o pořadí tak rozhodovala další pomocná kritéria. Ta vyšla nejlépe pro Šimona 
Boháče, který předstihl druhého Tomáše Havla (oba ŠK Kuřim) a třetího Davida 
Ševčíka (Šachy Zastávka). Při vyhlašování pořadí podle věkových kategorií bylo 
pořadí následující: v kategorii do 12 let 1. Šimon Boháč (celkově 1. místo) – ŠK Kuřim, 
2. David Ševčík (3. místo), 3. Jakub Bernard (4. místo) – oba Šachy Zastávka. 
V kategorii do 10 let se z titulu přeborníka radoval Tomáš Havel (2. místo), stříbro si 
vybojoval Viktor Kraus (9. místo) a pro bronz si přišel Pavel Ševčík (12. místo) – všichni 
ŠK Kuřim. Přebornicí okresu v kategorii do 12 let se stala kuřimská Lusine Movsisyan 
(5. místo), která byla v této kategorii jediná. Zlato v kategorii dívek do 10 let si 
vybojovala Běta Kubátová (6. místo), stříbro Kateřina Ševčíková (13. místo), bronz 
Ema Kubátová (20. místo) – všechny ŠK Kuřim. 
 
 
2. Přebor škol v rapid šachu proběhl v Zastávce 4. 12. 2018. O postup do krajského 
kola bojovalo 17 družstev ve třech kategoriích. Nejpočetnější skupinu tvořila osmička 
družstev 1. stupně ZŠ, která hrála systém každý s každým na 2 x 15 minut. Nejvíce 
zkušeností prokázalo družstvo ZŠ Kuřim Tyršova – Ondřej Hronek, Michal Buzáš, 
Viktor Kraus, Kryštof Šišák, které z 28 partií získalo 27 bodů! Stříbrnou příčku obsadilo 
s 25 body družstvo ZŠ Drásov – Pavel Ševčík, Pavel Zachariáš, Kateřina Ševčíková, 
Vojtěch Vyskočil, které ztratilo body pouze s vítězem. Takže by se dalo říci, že finále 
vlastně proběhlo (poněkud předčasně) již v prvním kole. První dva týmy postupují do 
krajského kola. Na třetím místě se umístilo družstvo ZŠ TGM Rajhrad – Jakub Janiš, 
Daniel Dubinin, Lukáš Budig, Jan Máša, Matyáš Souček, které nasbíralo 18,5 bodu. 
 
 

     
 
 
V kategorii druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se sešlo 
sedm statečných. A proto se také zvolil systém každý s každým na 2 x 15 minut. 
Nejlépe si vedlo družstvo ZŠ Kuřim Tyršova, které ve složení David Němec, Lukáš 
Petříček, Radoslav Filka, Kryštof Němec dokázalo nasbírat 20 bodů z 24 možných. O 
druhou příčku a druhé postupové místo do krajského kola svedla urputný zápas 
družstva ZŠ a MŠ TGM Zastávka a ZŠ Kuřim Jungmannova. Šachová bohyně Caissa 
byla více nakloněná domácím, kteří ve složení Rudolf Richter, David Žaža, David 
Ševčík, Zbyhněv Adamiec se 16,5 body díky lepšímu čtvrtému (!) pomocnému 
hodnocení obsadili stříbrný stupínek. Bronz pak putuje do ZŠ Kuřim Jungmannova 
zásluhou výkonu družstva Adam Boček, Tomáš Fikejs, Michal Svoboda, Lusine 
Movsisyan. 



     
 
V kategorii středních škol o postup do krajského kola spolu soupeřila družstva 
domácího G TGM Zastávka a G Tišnov. Osm kol se hrálo stylem každý s každým a 
ještě jednou s opačnými barvami. Kategorii vyhrálo s poměrně zajímavým náskokem 
domácí družstvo G TGM Zastávka ve složení Julie Richterová, David Dumek, Petr 
Pečenka, Martin Žaža. Stříbro putuje do Tišnova, jehož gymnazijní barvy hájili Tomáš 
Kříž, Jakub Křivánek, Vojtěch Vařecha, Josef Zelený. 
 

  
 
Malý počet účastníků v této kategorii je notoricky známou situací. Že by gymnázia 
z našeho okresu doplácela na to, že Brno je blízko? Nebo platí, že „nejsou lidi“? 
V minulosti do soutěže vysílala svoje družstva i gymnázia z Ivančic a Židlochovic … 
Třeba se zase jednou dočkáme toho, že se v okresním kole sejdou družstva alespoň 

ze tří středních škol 😉. 

 
3. Další turnaje  
SVČ Ivančice ve spolupráci s TJ Slovan Ivančice tradičně uspořádalo dva turnaje - 
22. 3. 2018 Jarní turnaj a 6. 12. 2018 Mikulášský turnaj. Při pohledu na startovní listinu 
se již několik let jedná prakticky o otevřený přebor zastáveckého šachového oddílu. A 
loňský Mikulášský turnaj byl dokonce přeborem uzavřeným… 
 
 
Finance:  
1) účet na TUB/ČUS – je postupně vyčerpáván (ceny a prémie do turnajů OP) 
2) účet pod JmŠS – postupně se stane jediným (od roku 2019 by se měl začít používat 

pro úhrady startovného v OP apod.) 
   
 
Zastávka, 3. 2. 2019 
Mgr. Aleš Dumek 
předseda OŠS Brno-venkov 


