
Zpráva o činnosti OŠS Vyškov v roce 2022 

Po předchozích dvou letech, které byly ovlivněny pandemií a opatřeními s ní souvisejícími se šachový 

život v okrese Vyškov vrátil do zajetých kolejí. Oddílům z našeho okresu se podařilo stabilizovat 

členskou základnu a postupně se rozběhl nábor nových členů z řad mládeže. V průběhu roku ukončil 

svou činnost šachový oddíl při TJ Sokol Nesovice. K 31. 12. 2022 působilo na okrese Vyškov 7 

šachových oddílů. 

Stav aktivních hráčů k 31. 12. 2022: 

Název oddílu   mládež 2009 a ml. junioři 2003 a ml. dospělí 

MKS Vyškov   0   3   26 

Sportovní klub Vyškov  51   8   7 

ŠK Svornost Rousínovec  10   8   5 

ŠK Merta Slavkov u Brna 3   2   19 

TJ Sport Bučovice  0   2   17 

Šachy Brankovice  15   1   4 

ŠO TP Habrovany  0   0   4 

 

Soutěže družstev dospělých v sezóně 2021/2022 

 

V Krajském přeboru I. třídy hrálo družstvo ŠO MKS Vyškov A, které vybojovalo 2. místo a v následující 

soutěži si zahraje v 2. lize. 

V Krajském přeboru II. třídy reprezentovali náš okres dvě družstva ŠO MKS Vyškov B a ŠK Merta 

Slavkov u Brna. 

Okresní přebor hrálo 7 družstev. Vítězem OP se stalo družstvo ŠK Svornost Rousínovec. 

 

Konečná tabulka OP 

Poř. St.č. Družstvo Partie 
  

+ 
  

= 
  
- 

PH 
1 
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1 1 ŠK Svornost Rousínovec 6 4 2 0 14 21 17 

2 6 ŠO MKS Vyškov C 6 4 2 0 14 20 14 

3 5 Sportovní klub Vyškov A 6 4 1 1 13 21 16 

4 2 ŠO MKS Vyškov S 6 2 2 2 8 16 12 

5 3 Sportovní klub Vyškov B 6 2 0 4 6 8,5 6 

6 4 ŠK Merta Slavkov B 6 1 1 4 4 12 10 

7 7 Sportovní klub Vyškov C 6 0 0 6 0 7 4 

 

Mládež 

 

V roce 2022 se podařilo na okrese Vyškov rozšířit mládežnickou základnu. Velkou zásluhu na tom má 

Sportovní klub Vyškov, který pokračuje ve spolupráci s některými vyškovskými školami, kde pořádá 

šachové kroužky pro začátečníky.  Pro pokročilejší hráče pořádá SK tréninky v několika skupinách 

podle výkonnosti. Dalším klubem, kde se podařil navýšit počet dětí je klub Šachy Brankovice, kde se 

dětem věnuje Stanislav Lánský. 

Z hlediska výkonnosti u dětí začíná projevovat dlouhodobá práce s mládeží. Družstvo SK Vyškov 

vyhrálo v sezóně 2021/2022 Krajský přebor družstev mládeže a následující sezóně hraje v 1. lize 



mládeže. Jedním z tahounů družstva je Kristýna Dorazilová, která se začíná prosazovat na republikové 

úrovni, kde vybojovala 3. místo na MČR v rapid šachu 2022 v kategorii D14. 

 

Okresní soutěže 
 

Okresní přebor v bleskovém šachu – Nečasovky 

 

Tradiční turnaj se konal v sobotu 24. 7. 2021 na zahrádce restaurace Aréna u zimního stadionu ve 

Vyškově. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů. Celkovým vítězem a okresním přeborníkem se stal Jan 

Čermák před Jaroslavem Hejným (oba ŠO MKS Vyškov). Na třetím místě skončil rousínovský Ondřej 

Mikulášek v té době hrající za SK Vyškov. Nejlepším hráčem v žákovské kategorii se stal Patrik 

Pukowietz ze Sportovního klubu Vyškov. 

Odkaz na článek: https://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/krasne-necasovky-2022.html 

 

 

https://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/krasne-necasovky-2022.html


 

Okresní přebor v rapid šachu 

 

Dalším tradičním vyškovským turnajem, který se hraje vždy v posledních dnech kalendářního roku, je 

Šachové loučení s uplynulým rokem. Tento turnaje se hraje jako otevřený okresní přebor v rapid 

šachu.  V roce 2022 se v prostorách Besedního domu ve Vyškově sešlo celkem 44 hráčů z různých 

koutů Moravy.  Okresním přeborníkem se stal v současnosti nejlepší hráč vyškovského okresu Jiří 

Jireš, následovaný Janem Čermákem a třetí místo obsadil Jaroslav Hejný, všichni tři ze ŠO MKS 

Vyškov. 

Odkaz na článek: https://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/sachove-louceni-s-uplynulym-rokem-

2022.html 

 
 

 

 

Hlavním organizátorem a ředitelem obou zmíněných turnajů je nestárnoucí Stanislav Vémola, který 

také pomáhá jako trenér při výchově nových vyškovských talentů. Panu Vémolovi patří veliký dík za 

dlouholetou šachovou činnost nejen v rámci našeho okresu. 

 

Okresní přebor mládeže v rapid šachu 

 

Okresní přebor mládeže v rapid šachu s otevřenou účastí se konal 21. května 2022 v Besedním domě 

ve Vyškově. Přeboru, který se hrál ve dvou kategoriích (mladší a starší žáci), se zúčastnilo 35 mladých 

šachistů. Okresními přeborníky se stali Marek Pukowietz v kategorii mladších žáků. Mezi staršími žáky 

byl nejlepší Patrik Pukowietz. Oba z pořádajícího Sportovního klubu Vyškov. 

Odkaz na článek: https://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/okresnimi-preborniky-v-rapid-

sachu.html 
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Okresní přebor mládeže v klasickém šachu 

 

OP mládeže v klasickém šachu se hrál jako otevřený v kategoriích mladších a starších žáků. 

Zpestřením pro účastníky dvoudenního turnaje je již tradiční střelba z malorážky a opékání špekáčků. 

Přeborníkem okresu Vyškov v kategorii mladších žáků se stal Marek Pukowietz. Kategorii starších 

žáků se okresním přeborníkem stal Patrik Pukowietz. 

Odkaz na článek: https://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/okresnimi-preborniky-v-klasickem.html 

 

 
 

 

https://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/okresnimi-preborniky-v-klasickem.html


Okresní kolo Přeboru škol v šachu 

 

Za účasti 11 školních družstev se v salóncích Hotelu Dukla ve Vyškově proběhlo okresní kolo přeboru 

škol v šachu. Přebor se hrál 1. prosince 2022 a družstva zde bojovala o postup do krajského kola. 

Odkaz na článek: https://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/prebor-skol-v-sachu-okresni-kolo.html 

 
 

Další šachové akce v roce 2022 
 

Vyškovská rošáda  

 

Po roční pauze se konal 16. ročník šachového turnaje pro děti a mládež v rapid šachu Vyškovská 

rošáda., která je součástí Jihomoravského krajského přeboru mládeže v rapid šachu. Turnaj se konal 

8. Ledna 2022 v prostorách Besedního domu ve Vyškově. Vzhledem k tehdejším proti 

epidemiologickým opatřením byla kapacita turnaje omezena na 80 hráčů.  

Odkaz na článek: https://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/vyskovska-rosada-2022.html 
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Krajský přebor družstev mládeže 

 

V sobotu 19. února 2022 pořádal Sportovní klub Vyškov třetí sraz Krajského přeboru družstev 

mládeže. Tento sraz se odehrál v salóncích Hotelu Dukla ve Vyškově a jeho součástí byl také 

doprovodný turnaj pro náhradníky jednotlivých družstev. 

Odkaz na článek: https://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/druzstvo-sk-vyskov-je-krucek-od.html 

 
 

O brankovického krále 

 

Oddíl Šachy Brankovice uspořádal 25. ročník tradičního šachového turnaje pro mládež, který je 

součástí seriálu Krajského přeboru mládeže v rapid šachu. Na turnaji, který nebyl ovlivněn žádnými 

omezujícími opatřeními, se představilo 111 mladých šachistů. Velké poděkování za organizaci turnaje 

patří především řediteli turnaje a místnímu trenérovi Stanislavu Lánskému. 

Odkaz na článek: https://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/na-brankovickem-krali-se-

predstavilo.html 

 

 
 

Podrobnosti k jednotlivým šachovým soutěžím, turnajům a akcím jsou pravidelně zveřejňovány na 

webových stránkách vyškovských šachistů https://sachyvyskov.netstranky.cz/. 

 

Za VV OŠS Vyškov zpracoval Karel Hruška 
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