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Zpráva o činnosti za rok 2015 

1. Propagace šachové hry 

V roce 2015 jsme pokračovali v nastoleném trendu minulých let a šachové hře ve Frýdku-Místku a 

okolí se věnovalo okolo 500 dětí. Děti měli možnost se seznámit se základy šachové hry skoro na 

všech školkách ve Frýdku-Místku, dále pak ve Frýdlantu nad Ostravicí a Václavovicích. Přibývaly také 

kroužky na základních školách a k 1., 6. ZŠ a ZŠ Komenského ve Frýdlantu nad Ostravicí se přidala ZŠ 

Pstruží a ZŠ Václavovice. Taktéž jsme pokračovali v organizaci tréninků pro registrované šachisty, 

které pravidelně probíhaly v SVČ Klíč. 

Další propagací šachové hry byly námi pořádané turnaje. Pořádali jsme turnaje pro širokou šachovou 

veřejnost a svůj turnaj si u nás mohl najít každý – od dětí předškolního věku až po seniory.  

Základem náborové činnosti ve Frýdku-Místku byla Městská liga mládeže, která se konala cca jednou 

za čtrnáct dní a které se mohli zúčastnit i neregistrované děti. V roce 2015 k nám opětovně začali 

jezdit i děti z šachových oddílů v okolí a tak místní děti měli možnost poměřit své šachové síly i 

s dětmi v okolí. 

Pro děti z mateřských škol jsme připravili tři turnaje jednotlivců a tréninková práce v těchto 

zařízeních byla ukončena turnajem družstev mateřských škol. 

Pro žáky základních škol jsme uspořádali okresní kola přeborů ZŠ – 1. stupeň, ZŠ – 2. stupeň a 

středních škol. Zároveň jsme byli pověřeni uspořádáním Krajského kola přeboru ZŠ – 2. stupeň.  

Děti z kroužků měli svůj pravidelný hrací den – tzv. Žebříček, který byl rozdělen do 3 výkonnostních 

kategorií, takže každé dítě se pravidelně utkávalo se soupeřem přibližně své výkonnosti s ohledem na 

to, jak jeho aktuální výkonost rostla nebo klesala. 

Pro příznivce šachu napříč všemi věkovými skupinami jsme uspořádali dva Otevřené dlouhodobé 

klubové přebory, jehož podzimní verze byla opětovným Okresním přeborem v šachu jednotlivců. 

Pro širokou šachovou veřejnost jsme uspořádali několik Víkendových turnajů, 2. FIDE rapid a 2. FIDE 

blesk Beskydské šachové školy. Na tyto turnaje dorazili hráči nejen z Moravskoslezského kraje, ale i ze 

vzdálenějších míst a vytvořili tak příjemnou sportovní atmosféru. Zároveň nejmladší šachisté tak 

získali spoustu nových zkušeností, když se utkávali se svými staršími soupeři. 

V rámci spolupráce se zahraničím jsme uspořádali dva mezinárodní turnaje a mezistátní zápas.  

V mezistátním zápase se naše dvě družstva utkala v Liptovském Mikuláši s družstvy Liptovské šachové 

školy. Zápasy obou družstev jsme nakonec vyhráli. Tato spolupráce bude pokračovat v roce 2016, kdy 

Liptovská šachová škola přijede do Frýdku-Místku. 
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Prvním z mezinárodních turnajů byl Talent CUP. Turnaj je primárně určený pro nejmenší děti, který 

má svůj pravidelný termín v předvánočním období. V loňském roce se nám podařilo přivítat rekordní 

účast hráčů, když jsme navýšili možný počet hráčů v kategorii do 15 let. 

TOP turnajem Beskydské šachové školy jsou Turnaje šachových nadějí. V období velikonočních 

prázdnin tradičně do Frýdku-Místku zavítá přes 300 hráčů nejen z Evropy, ale i světa. V roce 2015 

jsme uspořádali již 36. ročník, který byl opětovně výkladní skříní nejen Beskydské šachové školy, ale i 

města Frýdku-Místku a Moravskoslezského kraje. Tyto turnaje jsou taktéž skvělou příležitostí pro 

prezentaci a medializaci donátorů Beskydské šachové školy a navázání mezinárodní spolupráce. 

Šachovou hru a úspěchy Beskydské šachové školy jsme propagovali na našich stránkách 

www.chessfm.cz a zároveň psaním článků do místních periodik. Zároveň bylo o Beskydské šachové 

škole a její činnosti natočeno několik rozhlasových i televizních reportáží. Archív těchto reportáží je 

možné shlédnout taktéž na webových stránkách Beskydské šachové školy. 

   

2. Tréninkové možnosti v Beskydské šachové škole 

Výkonnostní šachisté byli rozděleni do Vrcholového střediska mládeže a Střediska mládeže. Na to, 

aby dítě bylo zařazeno do Vrcholového střediska, musí splnit výkonnostní limit nebo získat příslušné 

umístění na Mistrovství České republiky. 

Obě tyto skupiny měly pravidelné skupinové tréninky a k nim hrací den. Hráči z Vrcholového střediska 

mládeže ještě pravidelně trénují individuálně se svými osobními trenéry a mají tak nejlepší podmínky, 

aby dosahovali výkonosti hráčů, kteří získají medaili na MČR ve své věkové kategorii. V roce 2015 tak 

jako v minulosti jsme umožnili dospělým hráčům zúčastňovat se tréninků s TOP talenty. Tato možnost 

byla hojně využívána. 

Pokračovali jsme v pořádání soustředění a to nejen v rámci přípravy na aktuální turnaje, ale 

pravidelně v průběhu celého roku. V rámci soustředění se čas nevěnoval jen šachové přípravě, ale 

taktéž fyzické přípravě, která je nedílnou součástí každého šachisty. 

Pro děti, které se nechtějí tolik věnovat šachu, byl opětovně ve spolupráci se SVČ Klíč otevřen 

šachový kroužek „Hobbíci“. 

Děti všech výkoností se mohli účastnit turnajů pořádaných Beskydskou šachovou školou, tak i 

organizovaně vyjíždět na turnaje nejen v ČR pod vedením trenéra/trenérů Beskydské šachové školy. 

Na velké oblibě stoupla účast na letních turnajích – Open Vsetín, Open Staré město a Open 

Bezměrov.  
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3. Rada Beskydské šachové školy 

Rada Beskydské šachové školy na začátku roku pracovala ve složení Ing. Pavel Benčo – předseda, Ing. 

Petr Záruba – místopředseda, Ivan Haška, Bc. Šimon Štukner. V březnu byl do Rady kooptován Martin 

Surma, jehož následně schválila členská schůze. V červnu oznámil Pavel Benčo rezignaci k 1. 7. 2015 

na post předsedy Rady Beskydské šachové školy. Od tohoto data tak Rada Beskydské šachové školy 

začala pracovat ve složení Ing. Petr Záruba – předseda, Ivan Haška – místopředseda, Ing. Pavel Benčo, 

Martin Surma, Ing. Šimon Štukner. 

 

4. Trenérský kolektiv Beskydské šachové školy 

Trenérský kolektiv se skládal z profesionálních trenérů IM Stanislava Jasného, Zdeňka Holeksy a Karla 

Plisky. Dále s tréninky vypomáhali IM Petr Pisk, Pavel Benčo, FM Jakub Rabatin, Šimon Štukner, Patrik 

Milat, Ivo Mičulka a Filip Valošek. Od září 2015 se do trenérského kolektivu přidali noví trenéři a 

trenérky - Filip Kaňák, Tereza Beluská, Lenka Zárubová a Eva Nytrová. 

 

5. Úspěchy Beskydské šachové školy v sezóně 2014/2015 

Nejlepší sportovní výsledky sezóny 2014/2015 
Extraliga družstev 5. místo 

    

Česko-Slovenská Extraliga žen 1. místo 

    

Extraliga družstev mládeže 11. místo 

    

1. liga družstev mládeže 2. místo  

    

Krajský přebor družstev mládeže 1. místo (postup do 1. ligy mládeže)  

    

MČR družstev juniorů v rapid šachu 3. místo  

    

MČR družstev starších žáků 4. místo  

    

MČR družstev mladších žáků 1. místo - "A" družstvo 

  9. místo - "C" družstvo 
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MČR středních škol v šachu 4. místo - Gymnázium P. B. Frýdek-Místek 

    

MČR škol v šachu, 6. - 9. třída 6. místo - Gymnázium P. B. Frýdek-Místek 

    

MČR škol v šachu, 1. - 5. třída 2. místo - 5. ZŠ Frýdek-Místek 

  3. místo - ZŠ JAK Frýdlant n. O. 

    

MČR mužů 5. místo - Igor Rausis 

    

MČR žen 6. místo - Martina Fusková 

  8. místo - Kristýna Novosadová 

    

MČR žen v rapid šachu 5. místo - Kristýna Novosadová 

    

MČR juniorek 1. místo - Martina Fusková 

  4. místo - Natálie Kaňáková 

  8. místo - Tereza Beluská 

    

MČR juniorek v rapid šachu 2. místo - Natálie Kaňáková 

    

MČR dorostenek 1. místo - Martina Fusková 

  3. místo - Natálie Kaňáková 

  6. místo - Tereza Beluská 

    

MČR dorostenek v rapid šachu 1. místo - Natálie Kaňáková 

    

MČR mládeže do 16 let D14 - 1. místo - Zuzana Gřesová 

  D12 - 1. místo - Kristýna Laurincová 

  H10 - 1. místo - Richard Stalmach 

  D16 - 3. místo - Tereza Beluská 

  D10 - 3. místo - Lucie Fizerová 

  H10 - 3. místo - Petr Gnojek 

    

MČR dětí do 8 let H8 - 4. místo - Marek Fizer 

  H8 - 5. místo - Martin Vašínek 
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MČR mládeže v rapid šachu D16 - 1. místo - Natálie Kaňáková 

  D12 - 1. místo - Zuzana Gřesová 

  H10 - 1. místo - Richard Stalmach 

  H12 - 2. místo - Marek Miča 

  D16 - 3. místo - Martina Fusková 

  H10 - 3. místo - Lucian Vantuch 

    

Mistrovství světa mládeže D16 - 15. místo - Martina Fusková  

  D8   - 25. místo - Natálie Szusciková 

    

Mistrovství Evropy mládeže D18 -   7. místo - Martina Fusková  

  D16 - 11. místo - Natálie Kaňáková  

  H8   - 12. místo - Richard Stalmach 

  D12 - 13. místo - Zuzana Gřesová  

  D8   - 21. místo - Lucie Fizerová  

  H10 - 94. místo - Petr Gnojek  

    

Mistrovství EU mládeže D16 - 1. místo - Natálie Kaňáková  

  D8   - 9. místo - Kateřina Fárková 

 

 

Za Radu Beskydské šachové školy: 

 

      Ing. Petr Záruba,  

      předseda Rady Beskydské šachové školy  
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