
Vítězem OP I. tř. Vyškov v sezoně 2017/2018 je znovu družstvo MKS 

Vyškov C! 

Okresní přebor hrálo jednokolově  10 pětičlenných družstev, poprvé postavily 3 družstva 

vyškovské šachové oddíly MKS Vyškov a Sportovní klub Vyškov. Na podzim se hrála jen 2 

kola a zbývajících 7 kol čekalo družstva na jaře.  

V 1. kole se při řízeném losování  spolu střetávají 2 družstva z jednoho oddílu a v posledním 

kole se pak potkávají přibližně stejně silné týmy. O vítězi OP se v letošním ročníku rozhodlo 

už v předposledním 8. kole, jen až dohrávka 6. kola mezi ŠOTP Habrovany A a družstvem ze 

ŠK DDM Slavkov u Brna rozhodla o umístění družstev na 2.-4.místě. 

 

V partii Kristýna Šperková –Jana Mourycová v utkání  SK Vyškov A - MKS Vyškov C byla 

úspěšnější vůdkyně černých figur 

Až do 5. kola vedl tabulku OP nováček soutěže družstvo MKS Vyškov T, utvořené z nových 

hráčů trénujících ve vyškovské čajovně (odtud název MKS T-tea) Načíhadle. Jejich konečné 

umístění na 3. místě si zaslouží obdiv a uznání za předvedený výkon. Druhý nováček,  béčko  

SK Vyškov , spolehlivě vedené kapitánem Karlem Hruškou, bylo utvořeno převážně z místních 

gymnazistů a umístilo se dokonce před svým áčkem. 

 



 

V pozadí hrají na 1. šachovnici v utkání MKS Vyškov T vs. ŠOTP Habrovany A Tomáš Dorazil 

s Ríšou Kocmanem a na 2. desce Radek Orálek má bílé figury s Radkem Šimčíkem. 

Náhradníkem pro postup do KP 2 se tak stalo druhé družstvo tabulky ŠO TP Habrovany A, oba 

týmy ale nemají zájem  pro nedostatek hráčů postoupit do vyšší soutěže.  

 



 

Ve vyškovském derby hrál 100% David Steiner s MKS Vyškov C s bílými  s talentem béčka SK 

Vyškov Andreasem Chelíkem, za nimi hraje další šachová naděje Marek Hruška s Jirkou 

Jakubčíkem. 

 

První zkušenosti ve vážných partiích sbíral v céčku SK Vyškov teprve osmiletý Honzík Kotisa, 

nejlepší jihomoravský hráč na MČR  v rapid šachu dětí do 8 let ve Vyškově ve dnech 28.-

29.4.2018. 



 

 V přiložené Závěrečné zprávě najdete nejlepší hráče v TOP 10 a také hodnocení jednotlivých 

družstev vedoucím soutěže OPL Vyškov. 

 


