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Krajská tréninková centra v MKŠS – přehled činností 2016  

Vzhledem k vysokému počtu dětí, které se šachové hře v Moravskoslezském kraji věnuje             
a v rámci dostupnosti kvalitní šachové výuky každému  šachovému talentu ze všech částí 
tohoto rozlehlého kraje, pracuje v tomto kraji celkem 6 tréninkových center mládeže, která 
splnila předepsaná kritéria, získala statut „Krajského tréninkového centra mládeže“ (dále jen 
KTCM) a po celý rok 2016 pracovala v níže uvedených oblastech. 

KTCM – Beskydská šachová škola   

Tréninková činnost 

Děti v našem středisku jsou rozděleny do 3 výkonnostní skupin – Přípravka, Středisko 
mládeže (SM) a Vrcholové středisko mládeže (VSM). 

Členy VSM trénuje trenér II. třídy IM Stanislav Jasný. Skupiny VSM trénují 2 hodiny týdně             
+2 hodinový trénink hry tzv. Žebříček. Členy VSM je 24 dětí, kteří dále trénují individuálně. 

Členy SM trénují trenéři II. třídy Zdeněk Holeksa, IM Stanislav Jasný, Karel Pliska a trenér III. 
třídy Ivo Mičulka. Skupiny SM trénují 1,5 hodiny týdně + 1,5 hodinový trénink hry tzv. 
Žebříček. Členy SM je 84 dětí. 

Skupiny Přípravek trénují trenér II. třídy Karel Pliska, trenéři III. třídy Ivo Mičulka, Šimon 
Štukner, Patrik Milat a další trenéři IV. Třídy. Skupiny Přípravek trénují 1,5 hodiny týdně + 1,5 
hodinový trénink hry tzv. Žebříček. Do Přípravek dochází 55 dětí. 

Turnaje a další akce zajišťované KTCM: 

Pro děti z SM a Přípravek jsme zorganizovali 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. 

Zorganizovali jsme čtyři soustředění v průběhu školního roku. Soustředění vedli                           
3 profesionální trenéři s dětmi ve třech skupinách podle výkonosti. Zorganizovali jsme řadu 
turnajů pro děti jakými byl Turnaj šachových nadějí nebo KP v rapid šachu mládeže 

Trenéři z našeho KTCM se zúčastnili MMaS a 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. Členové VSM hrají Extraligu a 1. ligu mládeže. V sezoně 15/16 
obsadilo v extralize 2. Místo. V aktuální sezóně 16/17 pak nastupují v 1lize mládeže již tři 
družstva BŠŠ. 
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KTCM – SK Slávia Orlová   

Tréninková činnost 

KTCM – SK Slávia Orlová má dvě tréninkové skupiny rozdělené podle výkonnosti a věku. 

První, starší skupinu vede Pavel Zabystrzan, trenér 2tř. Tréninky probíhají pravidelně každou 

středu od 15.00 do 18.00hod, tj. celkem 12hod/ měsíc. Dále v rámci střediska trénuje druhý 

trenér Jiří Novák , trenér 3.tř. mladé talenty každý pátek od 15.00 do 18.00hod. 

Obou tréninků se zúčastňuje do 10 dětí, pravidelnými účastníky  starší skupiny byli: Lojek 

Marek, Horváth Tomáš, Kubošová Jana, Sikora Matouš , Neumann Filip, Fialka Adam, Šrámek 

Vojtěch, Šrámek Ondřej, Pilch David, Pekárek Aleš. V mladší skupině se pravidelně 

zúčastňovali: Šebesta Jan, Kijonka Ondřej, Tomanec Samuel, Roček Matyáš, Roček 

Lukáš,Targosz Jiří, Slavík Marek a Maroščík Petr. 

Turnaje a další akce zajišťované KTCM: 

Bylo uspořádáno 3 šachové soustředění ve spolupráci s našimi partnery z Polska, kterého         

se celkem zúčastnilo cca 85dětí včetně všech dětí KTCM.  

Opětovně jsme byli hlavními pořadateli Mistrovství Moravy a Slezska dětí a mládeže               

a mezinárodního turnaji OPEN ORLOVÁ 2016, kde  hrála většina dětí z našeho KTCM.               

Byli jsme rovněž spolupořadateli  série turnajů v rámci přeshraniční spolupráce „Liga měst“.   

Zajistili jsme účast celkem 8 hráčů našeho KTCM na ME mládeže v Praze včetně trenérského 

zajištění. Hráči našeho KTCM pravidelně nastupují v soutěžích družstev mládeže , byli a jsou 

účastníky extraligy a 1.ligy mládeže.  

KTCM –  TJ  Ostrava   

Tréninková činnost dětí  byla zajišťována takto: 

1. Začátečníci  -  pátky 15,00 – 16,30, trenér Jan Didi, účast cca 10-15 dětí, registrovaní i 
neregistrovaní, seznámení se základy šachové hry, jednoduché diagramy,                      

2. Mírně pokročilí -  pátky 16:30 – 17:30, trenér Pavel Zabystrzan, účast cca 8 dětí s 
výkonosti LOK cca do 1500,  řešení taktických úloh, základy strategie, základy 
koncovek, principy zahájení.                                                                                             
Pravidelní účastníci: Miklosz, Oborný T,  Valčikevič, Bravanský M + L, Kristl, atd.               

3. Pokročilí – pátky 17:30 – 19:30, trenér Pavel Zabystrzan, účast cca 5 děti , diagramy  
taktika i strategie, komentované vzorové partie, , vzorové příklady na strategii a 
koncovky, rozbory zápasových partií                                                                        
Pravidelní účastníci: Kopcová, Neumann, Kopec, Peterek, Štefaník, atd                                                      
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Turnaje a další akce zajišťované KTCM: 

Uspořádali jsme turnaje KP mládeže v rapid šachu (01/2016) pro cca 150 dětí z MKŠS, účast 
cca 15 dětí z KTCM TJ Ostrava. 

Děti našeho KTCM se zúčastnili řady vrcholových akcí mládeže  včetně trenérského zajištění, 
např. MMaS mládeže (6x), MČR mládeže (2x), ME v Praze (2x) a MS Rusko (1x). V soutěži 
družstev již několik let hrají děti z našeho KTCM 1.ligu mládeže.  

KTCM –  TJ  Slovan Havířov       

Tréninková činnost 

V roce 2016 probíhaly tréninky jednotlivých skupin takto:  

Úterý:        15:15 - 16:30 hod začátečníci               16:30 - 18:00 hod pokročilí 

Čtvrtek       15:15 -16:30 hod začátečníci               16:30 - 18:00 hod pokročilí 

 

Tréninky vedli  trenéři Václav Pacl ( 2. třída), IM Vlastimil Neděla, Jozef Valenčík (oba 3.třída) 

Tréninků se během týdne zúčastnilo až 25 dětí, pravidelní pokročilí účastníci: Filip Nezval, 

Adam Neděla, Richard Korbel, Petr Nezval. 

Turnaje a další akce zajišťované KTCM: 

Byly uspořádány  tréninkové soustředění pro pokročilé – 2x za měsíc                                       
Proběhlo oblíbené víkendové soustředění s kombinací šachu a tenisu 

Byli jsme pořadateli  KP mládeže v rapid šachu 2016 pro cca 150dětí z MKŠS, okresního  
přebor škol a dalších turnajů. Zajistili jsme účast dětí z našeho KTCM včetně trenérského 
zajištění na MČR rapid (1x),  MMaS 2016 (3x), ME Praha (1x)                                        

KTCM  -  Mezinárodní šachová škola  Interchess  

Tréninková činnost 

Tréninková činnost s celkem 25 registrovanými dětmi do 16let  probíhala takto: 

1. Skupina starší  -  pondělky 15,30 – 18,30, trenér 1.třídy, FST a IM Mgr. Sergej Berezjuk 
pravidelní účastníci: Ondřej Havelka, Robert Demko, Jakub Szotkowski, Dominik Očko                                            
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2. Skupina mladší -  středy 15,00 – 16,30, trenér 1.třídy WFM Mgr. Táňa Bogatková,    
pravidelní účastníci: Eliška Gereková, Zdeněk Tauš, Antonín Zemek  a další                                                      
 

Všechny děti z těchto skupin byly a jsou rovněž vedeny také individuálně. Poskytovali jsme 

individuální tréninky i dětem z jiných KTCM v MKŠS (např. Kopcová, Neumann, Ochmyt) ale i 

registrovaných v jiných krajích ČR (např. Lhotská, Van Nguyen, Hlaváček, Ivanov atd.) 

Turnaje a další akce zajišťované KTCM: 

Bylo uspořádáno několik jedno až třídenních soustředění pro děti z našeho KTCM a byli jsme 
spoluorganizátoři mezinárodního šachového tábora pro děti Koník. 

Uspořádali jsme uzavřený IM turnaj Interchess Cup, kde dostali příležitost nejlepší mladí 
hráči ze skupiny Interchess. Zajistili jsem účast dětí z našeho KTCM včetně trenérské podpory 
na mnoha  turnajích v ČR  (MMaS 2016,  MČR 2016, ME 2016 Praha a další turnaje)                   
i v zahraničí (MS Rusko, Open Tatry, apod.). Děti z našeho KTCM jsou pravidelnými účastníky 
soutěží družstev mládeže, hrajeme 1.ligu mládeže. 

KTCM  -  Město Albrechtice  

Tréninková činnost 

1. Ing. Karel Záleský, trenér II. třídy zajišťoval  přípravu  našich nejlepších šachistů. 
Pravidelně každé úterý.  Účastníci:  Tomáš Grček, Jan Šlachta, Vít Anděl, 

2. Trenéři Kubelová /III tř./, Zeman, Anton / oba IV tř./ zajišťovali 
trénink pokročilých ve středu v M. Albrechticích a ve čtvrtek v Krnově za účasti 28 
dětí. Celkově odtrénováno více jak 100 hodin. 

3. 10 začátečníkům v Krnově a 10 začátečníkům v M. Albrechticích se 
věnoval Ing. Karel Handlíř / základy šachové hry, matové pozice atd./ 
Otrénováno 75 hodin. 

Turnaje a další akce zajišťované KTCM: 

1. Zorganizování KP mládeže v rapid šachu v Krnově (cca 140 dětí z MKŠS). 
2. V průběhu roku jsme spolu s OŠS zajistili 6 turnajů - Velkých cen mládeže okresu 

Bruntál. Těchto turnajů se průměrně zúčastňovalo  cca 65 dětí. 
3. Zajistili jsme trenérské zajištění a účast na MMaS 2016 a na ME 2016 Praha. 

 
 
Zpracoval dne 8.12.2016 :     Ladislav Kopec, manažer KTCM a předseda KM MKŠS 


