
Vyškovská rošáda 2019

V sobotu 5. 1. 2019 se v Besedním domě ve Vyškově konal 14. ročník mládežnického turnaje 
v rapid šachu Vyškovská rošáda 2019. Celkově se prezentovalo 121 dětí, z toho bylo 23 
dívek. Slavnostního zahájení se ujal ředitel turnaje Bc. Karel Hruška a správné tahy za 
šachovnicí popřál všem přítomným  ředitel Městského kulturního střediska Vyškov Mgr. 
Luboš Kadlec.

Turnaj slavnostně zahajuje 
jeho ředitel Bc. Karel 
Hruška společně vlevo 
s ředitelem  MKS Vyškov 
Mgr. Lubošem Kadlecem 
a vpravo s předsedou OŠS 
Vyškov Janem Slepánkem

Zároveň nový předseda Sportovního klubu Vyškov Bc. Karel Hruška poděkoval po 3 letech 
aktivní práce odstupujícímu předsedovi klubu Rudolfu Šperkovi, který se přišel podívat, jak si 
v turnaji  vede naše nadějná mládež. Jistě právě jeho činnost má velkou zásluhu na rozvoji 
členské základny SK Vyškov a tak pevně věřím, že nás pan Šperka podpoří svou činností i 
v dalších letech, i když už jen jako člen vedení SK Vyškov.

Pan Rudolf Šperka bedlivě  
dohlíží na naše nejmenší.



Po slavnostním zahájení se naplno rozběhly všechny tři samostatné turnaje, do kterých byla 
Vyškovská rošáda rozdělena.

Turnaj A – turnaj špuntů byl určen pro začínající mladé šachisty ročník narození 2011 a 
mladší. V tomto turnaji hrálo celkem 17 dětí. Celý turnaj s přehledem řídil rozhodčí Stanislav 
Vémola, který se všem hrajícím dětem obětavě věnoval. 

Pan Vémola s trpělivým 
úsměvem právě vysvětluje,  
že bílý dostal šach a musí ho 
krýt 

Vítězem tohoto turnaje se stal Honzík Šetina z Kuřimi, který všechny partie vyhrál. Na 
druhém místě skončila Zuzanka Stará z Brankovic. Třetí skončil se ziskem 5 bodů domácí 
Marek Pukowietz. Při vyhlášení výsledků tohoto turnaje si stříbrnou medaili odnesla 
reprezentantka Sportovního klubu Vyškov Lucia Hlaváčiková za druhé místo v kategorii 
dívek do 8 let. Pochvalu si však zaslouží všechny děti, které v tomto turnaji nastoupily a 
hlavně pan Vémola za svoji obětavost, se kterou se všem účastníkům turnaje věnoval.

Vyhlášení výsledků 
kategorie „špuntů“

Výsledky kategorie

http://chess-results.com/tnr405402.aspx?lan=5&art=1


Turnaj B se hrál ve velkém sále Besedního domu. Celkem v něm nastoupilo 65 mladých 
vyznavačů královské hry,  ročník narození 2007 a mladší. Losování turnaje se ujal Jaroslav 
Hejný, který také losoval turnaj A. 

Jarda pod bedlivým 
„dozorem“,  zda bodík 
zapíše správně.

Jako sáloví rozhodčí zde působili Martin Rudolf a Jiří Trněný. První tři místa v tomto turnaji 
obsadili Šimon Tajovský, Ondřej Hromek a Adam Boček (všichni tři ŠK Kuřim). Nejlepší 
dívkou byla Marie Vavřínková z Lokomotivy Brno.

Jedna krásná fotka nám 
zachycuje oba dva sálové 
rozhodčí v akci  V popředí  
Jiří Trněný a o kousek dál  
Martin Rudolf, kdy žáček 
bedlivě sleduje copak na to 
pan rozhodčí 

Martin si však určitě  
poradil, vždyť už má 
zkušenosti jako rozhodčí  
z MČR dívek do 8 let.

Výsledky turnaje B

Turnaj C jsem řídila za pomoci našeho nového rozhodčího Martina Kužílka, který se po 
skončení své partie ve spolupráci s Markem Hruškou ochotně ujal mého zastupování. Díky 
nim jsem měla možnost se občas podívat, jak hrají naši nejmenší. 

http://chess-results.com/tnr405401.aspx?lan=5&art=1&rd=7


Při jednom takovém výletu  
jsem byla zachycena s  
nejlepším účastníkem v této  
kategorie za SK Vyškov 
Markem Pukowietzem a jeho 
babičkou.

 

Turnaj C byl určen pro mládež ročník narození 2003 a mladší. V turnaji hrálo celkem 39 
mládežníků. Turnaj byl velmi vyrovnaný,  celkovým vítězem se stal Filip Nezval z ŠK Duras 
před Lukášem Petříčkem a Tomášem Keprtem ( ŠK Kuřim). Všichni tři uhráli 5,5 bodů a o 
prvním místě rozhodlo až třetí pomocné hodnocení. 

Výsledky turnaje C

Vyhlášení prvních míst  
v turnaji A a B

Poděkování patří všem sponzorům, bez kterých by nebylo možné tento turnaj uskutečnit. 
Jmenovitě jsou to Město Vyškov, Městské kulturní středisko Vyškov, Nadace Tři brány, 
firmy Elsyst Engineering, CZ LOKO a Magnumelektro Vyškov.

http://chess-results.com/tnr405453.aspx?lan=5&art=1


O občerstvení se nám nově a velmi dobře postarala paní Jarka Chelíková, která nic nenechala 
náhodě a zajistila si vlastní výpomoc.

A toto usměvavé trio 
všechno zvládlo na jedničku 
s hvězdičkou. 

Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Poděkování také patří všem pořadatelům pod vedením předsedy Sportovního klubu 
Vyškov,z.s.    a ředitele turnaje Bc. Karla  Hrušky, dále rozhodčím turnaje a všem účastníkům 
za bezproblémový průběh celého turnaje a již nyní se těšíme na další 15. 
ročník turnaje.

Odkazy
Fotogalerie
Šachy Vyškov

Za Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek  Radka Slepánková

http://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/vyskovska-rosada-2019.html
https://photos.google.com/share/AF1QipOSDsYno5VVrDgmKb1flCIJSRUMM5Nl7019gpevQbzi3JgFbhE2eeFG1yp6rLj4Lw?key=WUxic3lYS01sX0xyVWtGYTlsZ18tV3lydXh3OVVR

