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                       Krajská tréninková centra MKŠS. 

                           Vyhodnocení činnosti 2021. 

V Moravskoslezském kraji pracuje v současné době s mládeží 5 „Krajských tréninkových center 

mládeže“, která úzce spolupracují při organizaci šachových akcí mládeže. 

 

Vzhledem k opatřením, která byla průběžně vyhlašována v České republice, byla zrušena celá řada 

turnajů, soutěží a jiných šachových akcí. Přesto- dle sdělení vedoucích pracovníků KTCM- byl ve všech 

centrech úspěšně naplněn plán činnosti ve všech plánovaných akcích, které se konaly! 

 

18. 9. 2021 ve FM úspěšně proběhlo již 4. společné soustředění talentovaných hráčů KTCM, kterého 

se pod vedením zkušených trenérů GM Petra Veličky a IM Stanislava Jasného zúčastnilo 15 dětí! 

S tímto oblíbeným soustředěním budeme do budoucnosti každoročně počítat. 

 

Na závěr mohu konstatovat, že práce všech KTCM v Moravskoslezském kraji je na vysoké úrovni. 

 

Zpracoval krajský koordinátor KTCM MKŠS                            Vlastimil Neděla 

 

8. 11. 2021  
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Oddíl:  TŽ Třinec 
Počet registrovaných aktivních hráčů do 18 let: 78 
 
Tréninky: 
V rámci oddílu pracujeme s mládeží tři dny v týdnu – úterý, středa a čtvrtek od 15:30 do 17:00. Děti 
máme rozdělené do několika skupin, aby si každý mohl vybrat vhodný den k tréninku. Nejnadanější 
děti ještě absolvují individuální tréninky v menších skupinách. Trenérsky se našim dětem pravidelně 
každý týden věnují Jan Sikora (T2), Olga Sikorová (T2), Martin Fargač (T4) a Roman Pilch (T4). 
S ohledem na covid jsme krátce po zahájení přešli na on-line výuku, kdy jsme pravidelně každý týden 
připravovali pro děti videa na youtube a také jsme posílali úlohy k řešení. Trénink byl doplněn 
pravidelnými turnaji ve středy a v soboty, které jsme vyhodnocovali a také jsme některá videa vyrobili 
pouze na základě právě odehrávaných partií našich dětí. Ze sledovanosti jsme pak vyhodnotili, že 
právě o tato videa byl největší zájem a některé děti se k videím opakovaně vracely, aby si uvědomily 
své chyby a odstranili je. 
 
Účast dětí v soutěžích mládeže: 
Podařilo se nám po uvolnění opatření postoupit z Krajského přeboru družstev mladších žáků na MČR. 
Na MČR družstev v Rapidu se mezi 28 družstvy náš výběr mladších žáků umístil na pěkném 7. místě. 
Tady se nám poprvé potvrdilo, že naše práce s mládeží po dobu covidu měla smysl. 
Jediného turnaje KP Grand Prix v Dolním Benešově se účastnilo celkem 13 dětí. Celkem 4 děti si zde 
zajistily postup na MČR v Rapidu, pátý jel na MČR z pozice náhradníka. 
Naše děti se zúčastnily také turnajů v klasickém šachu. Výpravy dětí jsme organizovali a trenérsky 
doprovázeli na turnajích: 
OPEN Bohumín 
Czech OPEN v Pardubicích 
MČR v Koutech nad Desnou 
MEU v Koutech nad Desnou 
OPEN Jeseník 
 
Děti na všech turnajích podporujeme také finančně, ať už je to úhrada startovného na všech 
oficiálních turnajích nebo motivační kompletní úhrada v případě MČR v Rapidu nebo v klasickém 
šachu.  
 
 
Za oddíl TŽ Třinec zpracoval Ing. Jan Sikora dne 29.10.2021 



Moravskoslezský krajský 
šachový svaz 

IČ: 709 66 141, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava 

bankovní spojení: Komerční banka, 86-5214050217/0100 
 
 

Krajské tréninkové centrum mládeže TJ Ostrava 

Vyhodnocení činností 2021 

 

Krajské tréninkové středisko mládeže působí v šachovém klubu TJ Ostrava, který je největším 
oddílem na Ostravsku, který pracuje s mládeží.  

Tréninková činnost 

Skupinové tréninky dětí v roce 2021 probíhaly v několika skupinách. Začátečníci 1x týdně 
1,5hod. trenér III. třídy Jan Didi a Lukáš Chrostek, mírně pokročilí 1x týdně 3hod. trenér II. třídy 
Vlastimil Neděla a pokročilí 2hod. týdně trenér II. třídy Lukáš Klíma. 

Účastníci: Kopec Ladislav, Oborný Stanislav, Vaněk Jakub, Šuchma Jakub, Vicher Jan, Knettig 
Matyáš, Kristl Matěj, Kristl Šimon, Prokop Matěj atd., celkem přes 20 registrovaných hráčů do 
18let.       

Turnaje a další akce dle plánu KTCM: 

KTCM uspořádalo v červenci 2021 příměstský šachový tábor, kterého se zúčastnilo 14 dětí 
z KTCM TJ Ostrava.  

Byli jsme spolupořadatelé šachového festivalu Ostravský Koník 2021, jehož se v jednotlivých 
skupinách zúčastnilo cca 6 dětí z KTCM TJ Ostrava.  

Hráči z KTCM hrají za družstvo TJ Ostrava 1. ligu mládeže, trenér III. Třídy Ladislav Kopec.  

Vybraní hráči se zúčastnili MMaS 2021. 

Účast 3 hráčů na společném soustředění hráčů všech KTCM v MKŠS. 
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KTCM – Beskydská šachová škola z. s. – zpráva o činnosti 20/21 

Děti v našem středisku byly rozděleny do 4 výkonnostních skupin – Přípravka Střediska mládeže (PSM), 

Kandidáti Střediska mládež (KSM, Středisko mládeže (SM) a Vrcholové středisko mládeže (VSM). Do 

přípravky byly zařazeny nové děti přicházející ze školek případně škol. Do SM byly zařazeny hráči a 

hráčky, kteří mají zájem pravidelně trénovat a do VSM byly zařazeny děti, kteří získali nebo jsou 

schopny bojovat o medaile na MČR mládeže a juniorů nebo juniorek. 

Členy VSM trénovali trenéři II. třídy IM Stanislav Jasný a Zdeněk Holeksa. Skupiny VSM trénují 2x2 

hodiny týdně. Většina členů VSM ještě trénuje individuálně 6 hodin/měsíc. 

Členy SM trénovali trenéři II. třídy Zdeněk Holeksa, IM Stanislav Jasný, Karel Pliska, FM Jakub Rabatin 

a Lukáš Weissmann. Skupiny SM trénují 1,5 hodiny týdně + 1,5 hodinový trénink hry tzv. Žebříček. 

K tomu někteří členové ještě trénovali individuálně 6 hodin/měsíc.  

Skupiny Přípravek trénovali trenéři II. třídy Karel Pliska a další trenéři IV. třídy. Skupiny Přípravek 

trénovali 1,5 hodiny týdně + 1,5 hodinový trénink hry tzv. Žebříček.  

Pro děti z SM a Přípravek jsme připravili cca jednou za 14 dnů Městskou ligu mládeže.  V tomto turnaji 

se v uzavřených skupinách od 4 do 8 hráčů utkávali děti přibližně stejné výkonosti v rapid tempu. 

Prvních 5 skupin jsme nechávali započítávat na rapid LOK, tak aby si děti uhrály první své ELO. 

Pro členy VSM a SM byly připraveny čtyři soustředění v průběhu školního roku. Dvě z nich byly 

zaměřeny na přípravu na TOP akcích ŠSČR, kterými jsou MMaS a MČR mládeže v šachu. Přesto se jich 

účastnili i neúčastníci těchto akcí. Soustředění se účastnili podle počtu přihlášených dětí 2 až 3 

profesionální trenéři, kteří si děti rozdělili podle výkonosti do skupin. 

Trenéři z našeho KTCM se účastnili jak MMaS tak i MČR mládeže a MČR juniorů a juniorek, kde 

zajišťovali rozbory a přípravy na partie, tak aby umožnili maximální možnou podporu našim TOP 

hráčkám a hráčům. 

Pod dohledem trenérů Karla Plisky a Zdeňka Holeksy se děti ze všech skupin pravidelně účastnili 

krajských přeborů v rapid šachu a postupující následně postupující odjeli na MČR mládeže v rapid šachu 

pod vedením Lukáše Weissmanna. 

Členové VSM pod dohledem trenérů hráli Extraligu a 1. ligu mládeže i další soutěže družstev mládeže 

jako jsou MČR družstev mladších žáků. V Extralize naše družstvo obsadilo 1. místo. 1. liga zůstala 

nedohrána. 

Frýdek-Místek 30. 10. 2021 

Ing. Petr Záruba, ředitel Beskydské šachové školy 
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KTC mládeže v šachu SK Slavia Orlová 
 
Trenérské zabezpečení KTCM : Pavel Zabystrzan a Rostislav Kuboš trenéři 2tř. 
 Hrací a tréninkové prostory: Sportovní areál Orlová, Na Stuchlíkovci 340,  

Počet hráčů: 14       
Tréninky: jsou skupinové pravidelně každou středu a pátek od 15.00 – 18.00hod 
   Individuální tréninky probíhají u všech hráčů zařazených do KTCM po celý týden,  
   dle dohody s trenéry. 
Byl uspořádán šachový tábor v 7. měsíci 2021.  Celkem 30 dětí, Z KTCM Orlová 14 účastníků. 
Proběhlo také šachové soustředění v 8. měsíci 2021 v Polsku v Ustroni. Z KTCM Orlová se zúčastnilo  
6 dětí a trenér. 
Tři hráči se zúčastnili společného soustředění KTCM MKŠS. 
 
    Zpracoval : Jiří Novák – předseda oddílu. 
 
 
 
 
 
 
 

  Seznam hráčů SK Slavia Orlová v KTCM

rok.nar. č.ELO

Šebesta Jan 2004 1767

Kijonka Ondřej 2004 1647

Tomanec Samuel 2005 1520

Mrázek Roman 2006 1708

Bruckmann Gregor 2006 1239

Roček Matyáš 2008 1296

Roček Lukáš 2008 1205

Andílová Klára 2008 1205

Kennedy Ingrid 2008 1066

Lukšová Elen 2008 1046

Siudová Veronika 2009 1094

Sekyra Vojtěch 2009 1049

Bulawa Adam 2011 1157

Wantulok Aron 2011 1031
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Šachy Krnov organizoval pro všechny členy (v kovidové době) on-line turnaje, kterého se zúčastňovalo 

od cca 15 do 30  mládežnických šachistů. 

Dle plánu proběhl o prázdninách příměstský šachový tábor (23 dětí) a šachový tábor ve Zlatých Horách, 

pro špičkové hráče a pokročilé (40 dětí). 

Podařil se splnit i dlouhodobý úkol a to: 

- postup na MČR družstev mladších žáků v Praze (8 reprezentantů) 

- postup na MČR v rapidu (Pelc, Jaššo a Mydlář). 

Asi největším úspěchem byl titul MČR v kat. H 10 Matěje Mydláře. 

 

Zprávu podává:   Karel Handlíř 
Krnov 30. 10. 2021 

 

 


