
Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov 
Skončil nám rok 2019 a s ním i podzimní část sezony 2019/2020. Soutěže družstev jsou v plné proudu, 

naše celky si zatím stojí ve svých soutěžích velmi dobře. Probíhají také další aktivity, nejrůznější turnaje 

mládeže i dospělých, šachové tréninky a v neposlední řadě také společenské akce. Více v následující 

krátké reportáži o událostech závěrečných měsíců roku 2019. 

1. turnaj GP KP mládeže 
V sobotu 19. října byl v Krnově místním šachovým klubem uspořádán 1. turnaj série Grand Prix 

krajských přeborů mládeže do 18 let. Zápolilo se v kategoriích do 10, 12, 14 a 18 let, přičemž chlapci a 

dívky hráli dohromady, ale vyhodnocení proběhlo samostatně. Dohromady se klání zúčastnilo 165 

mladých šachistů. V kategorii 

do 10 let jsme měli jednoho 

zástupce, Matyáše Plačka 

z Píště. Tomu se turnaj 

relativně povedl, získal 4 body 

ze 7 kol a obsadil 26. pozici 

z celkem 56 hráčů. V kategorii 

HD12 uhrál stejný počet bodů 

Ondra Bitta, což stačilo na 24. 

místo, Oliver Kusyn bral 33. 

místo s 3 body a začínající 

Matěj Ondera 47. místo za 2 

body, když v této kategorii 

hrálo celkem 54 dětí. 

V kategorii HD14 jsme měli 

jednu zástupkyni, Julie Stříbná 

uhrála také nadpoloviční 4 

body ze 7 kol a bylo z toho 15. 

místo celkově a bronzová 

medaile mezi dívkami. 

Dohromady v této kategorii 

hrálo 36 mladých šachistů. V nejstarší kategorii do 18 let jsme měli želízko v ohni, protože Tomáš 

Kučera byl při neúčasti silných rivalů z Frýdku-Místku nasazený jako číslo 1. Svoji pozici potvrdil, když 

v 6 kolech uhrál 6 bodů a jediné zaváhání si dovolil až v posledním kole, do kterého už ale nastupoval 

jako vítěz turnaje. Celkově tedy naši svěřenci dovezli z Krnova jednu zlatou a jednu bronzovou medaili, 

což je na krajský turnaj velice solidní výsledek. 

Mistrovství Moravy a Slezska do 16 let 
Tak jak už se stalo tradicí, i letos se Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let, kvalifikační turnaj 

na MČR mládeže, konalo v Koutech nad Desnou v termínu 26. až 31. října 2019. Náš klub reprezentovali 

kromě zkušenějších dětí, mezi které patří Julie Stříbná, Ondřej Bitta a Oliver Kusyn, také nováčci Matěj 

Ondera a Václav Lankočí. Součástí výpravy byly také sestry Anna a Marie Vavřínkovy, které v šachovém 

klubu TJ D. Benešov hostují. A nejlepšího výsledku dosáhla právě Anička, které se podařilo vyhrát svou 

kategorii D16 a stala se tak mistryní Moravy a Slezska pro rok 2019! Celkově skončila (ve společném 

turnaji s chlapci) na 13. místě s 5,5 body z 9 kol. V kategorii do 12 let hráli hned 3 hráči - Oliver Kusyn 

získal 4 body a 52. místo, Ondra Bitta 3,5 bodu a 58. místo, Matěj Ondera při své premiéře získal 2 body 

a obsadil 77. místo. V kategorii HD14 u nás hostující Maruška Vavřínková získala 4,5 bodu a celkově 41. 



místo, mezi dívkami obsadila pěkné 5. místo. Julie Stříbná v téže kategorii získala 3,5 bodu a celkově to 

stačilo na 61. pozici, mezi dívkami z toho byla pak 8. pozice. Václav Lankočí (z Hlučína) v HD14 získal 3 

body a obsadil 75. místo. Postup tedy nikdo z účastníků nevybojoval, dívky mají možnost startovat na 

březnovém MČR, které se koná na stejném místě, bez nutnosti kvalifikovat se. 

Polofinále MČR juniorů a finále MČR juniorek do 18 a 20 let 
Tento turnaj, konající se v Hotelu Esprit ve Špindlerově Mlýně v termínu 9. až 16. listopadu 2019, byl 

pro chlapce kvalifikací na MČR juniorů, které bude součástí MČR mládeže v březnu 2020 a pro dívky 

finálovou soutěží MČR. Z našeho klubu se této soutěže zúčastnili Eliška Vavřínková (D20), Tereza 

Gemsová (D18), Tomáš Kučera (H18) a doplnila je hostující Anna Vavřínková (D18). Horské prostředí 

bohužel našim mladým reprezentantům příliš nesvědčilo a nikdo z nich se nedostal ani na 50% bodů, 

takže se počítaly ztráty v ratingu. Po 9 kolech nejmíň tratil Tom Kučera se 4 body (-35), mezi dívkami 

Eliška rovněž 4 body (-100), Anička 3 body (-87) a Terezka jen bod (-82). Tak snad se aktuální zvýšená 

intenzita tréninků pozitivně projeví na stejné akci příští rok, kde mohou všichni tito hráči zabojovat o 

lepší výsledky. 

2. turnaj GP KP mládeže 
Druhý díl seriálu GP KP byl oderhán v sobotu 16.11. ve Frýdku-Místku. Bohužel pořadatelé na poslední 

chvíli změnili termín, který takto kolidoval s 1. turnajem Grand Prix okresního přeboru mládeže ve 

Velké Polomi a zároveň i s MČR juniorů a juniorek ve Špindlerově Mlýně. Naše účast v tomto turnaji 

proto byla omezená, zúčastnili se pouze 3 hráči. V kategorii do 10 let uhrál výborných 5 bodů ze 7 kol 

Matyáš Plaček, za tento výsledek bral celkové 14. místo ze 76 účastníků. V kategorii do 12 let získali 

Ondra Bitta 4 body a Oliver Kusyn 3 body, což stačilo na 15. resp. 23. místo ze 42 hráčů. V kategoriích 

do 14 a 18 let jsme žádné zástupce neměli. Seriál pokračuje 3. dílem v sobotu 11. ledna, kdy se bude 

hrát v Ostravě. 

Okrskový turnaj mládeže 
Vždy v průběhu měsíce listopadu pořádáme v klubovně ŠK u kostela turnaj pro začínající děti z kroužků 

a okolních vesnic a měst. Letos jsme zvolili termín 30. listopadu a do Benešova se sjelo na okrskový 

turnaj mládeže žáků Opavska dohromady 14 dětí. Turnaj byl rozdělen na kategorie do 10 a 15 let, kdy 

hráči hráli dohromady, ale byli vyhodnoceni zvlášť. Hrálo se na 7 kol tempem 15 minut pro každého 

hráče. Pěkný souboj o vítězství předvedli 3 hráči – největší favorit a nasazená jednička, domácí Ondra 

Bitta, taktéž domácí Matyáš Plaček a teprve osmiletý Adam Lokaj z Velké Polomi. Nakonec se na lepší 

pomocné hodnocení radoval z celkové výhry Adam Lokaj, který šťastně porazil Ondru a prohrál 

s Matyášem, ten naopak prohrál s Ondrou. Všichni tedy získali 6 bodů, když své ostatní partie vyhráli. 

V kategorii do 10 let byl tedy vyhlášen jako vítěz Adam Lokaj, v kategorii do 15 let zvítězil celkově druhý 



Ondra Bitta. Turnaj byl odehrán v přátelské atmosféře a každý si mimo jiné odnesl alespoň drobnou 

cenu. 

Soutěže družstev 
Od října probíhají dlouhodobé soutěže družstev dospělých. V letošní sezoně náš klub opět přihlásil 

celkem 4 družstva. „A“ pod vedením kapitána Pavla Rakúse zatím všechny své zápasy odehrálo 

s výsledkem 4,5-3,5. V 1. kole proti Frýdku-Místku se na nás štěstí neusmálo a prohráli jsme, v dalších 

3 zápasech proti Kopřivnici, Slavoji Porubě „D“ a Havířovu „B“ jsme ale byli na té správné straně 

barikády a zvítězili jsme. Celkově tedy po podzimní části patří družstvu se ziskem 9 bodů z 12 možných 

průběžná 4. pozice v 12členné tabulce, pouze o skóre (dělíme 2.-4. místo). „B“ vede kapitán Lubomír 

Bělka a hraje krajskou soutěž „C“ – v prvních 3 kolech družstvo nezaváhalo a postupně porazilo Krnov 

„B“, Ludgeřovice a Bruntál a pohybovalo se na 2. místě tabulky. Ve 4. kole ale přišla bolestivá prohra 

2-6 od hlavního konkurenta v soutěži, Slezanu Opava „B“, což sice pozici v tabulce neovlivnilo, ale 

souboj o vítězství je tím poměrně jasně nalinkován.  „C“ má na starost Jitka Vavřínková a nastupuje 

v okresním přeboru okresu Opava. Zde je dostatek hráčů, je to vidět i na herní pohodě, kdy po 4 kolech 

družstvo s plným počtem 12 bodů tuto soutěž vede. V 1. kole dokonce nadělilo kanára v poměru 8-0 

soupeřům z Kobeřic. „D“ pod vedením kapitána Maxmiliána Slaniny dává příležitost i mladším hráčům 

v okresní soutěži okresu Opava. A hned v 1. kole, kdy hrálo (1. kolo soutěže mělo volno) porazilo celek 

TJ Vítkov „B“. Děti se zapojily i v dalších kolech, bohužel například v minulém kole proti Bolaticím to 

nestačilo a prohra 0-5 je určitě také bolestivá. Ale z globálního pohledu jsou soutěže rozehrány dobře 

a družstva plní cíle, kterými byli kapitáni pověřeni výborem šachového klubu. 



100 let šachu v Opavě 
V pátek 22. listopadu se v klubovně TJ Slezanu Opava konala slavnostní akce k oslavě 100. výročí 

založení českého šachového spolku v Opavě. Na tuto akci byli pozváni i zástupci šachového klubu Dolní 

Benešov, konkrétně Tomáš Vavřínek, Radomír Vavřínek, Pavel Rakús a Matouš Gemsa, zúčastnil se i 

Pavel Gemsa. Došlo na promítání historických fotografií, udělení pamětních medailí, byl sehrán 

bleskový turnaj a celý večer byl pak zakončen posezením u dobrého jídla a pití. Kolegům ze Slezanu 

Opava, se kterými máme nadstandardní vztahy, za pozvání i uspořádání celé akce děkujeme.  

Přebor škol okresu Opava 
Ve čtvrtek 12. prosince se v Opavě hrál přebor školních družstev okresu Opava v kategorii B, tedy 

ročníky druhého stupně základních škol, 6.-9. třída. Naše družstvo ve složení Ondřej Bitta, Oliver 

Dihel, Tadeáš Zbytovský a Ondřej Švančar obsadilo konečné 5. místo z 10 zúčastněných družstev, 

když v 7 kolech 2x vyhrálo, 3x remizovalo a 2x prohrálo. Nejvíce bodů uhrál na 4. šachovnici Ondra 

Švančar (6 ze 7), více než 50% získal i Ondra Bitta (4/7), méně se pak dařilo Tadeášovi (3b) a Oliverovi 

(1b). Naše družstvo ale bylo v soutěži nejmladší, všichni jsou žáci 6. nebo dokonce 5. třídy. Takže pro 

příští roky rozhodně očekáváme vyšší příčky. 

Šachový kroužek 
Od září se pravidelně konají šachové kroužky pod hlavičkou ŠK TJ DB. V našem městě probíhají pod 

vedením Pavla Rakúse, trenéra 3. třídy, v úterý od 16:00 (začátečníci) a ve čtvrtek od 16:00 (pokročilí) 

v klubovně ŠK v přízemí domu služeb u kostela. V Hlučíně vede děti Pavel Byma, trenér 3. třídy a 

v Bohuslavicích Tomáš Kučera, trenér 4. třídy. Kromě tréninku mají děti možnost zúčastnit se také 

velkého množství různých turnajů od okrskové až po republikovou úroveň. 

Následující šachové akce 
V příštím čísle zpravodaje si budete moci přečíst reportáž z 15. ročníku Memoriálu Karla Dihla a 

Lubomíra Bednárka, který se konal 27. prosince v Dolním Benešově. Dále probíhají seriály Grand Prix 

krajského a okresního přeboru mládeže do 18 let. Více informací (například kompletní výsledky turnajů 

– přes odkazy v návštěvní knize) se dozvíte na našem webu, adresa je: http://sachy-msa-

dolnibenesov.net    

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov 

Ing. Pavel Rakús     

http://sachy-msa-dolnibenesov.net/
http://sachy-msa-dolnibenesov.net/

