
 

 

ŠO Jiskra Rýmařov – Ročenka 2022  

Vážení (nejen) šachoví přátelé,  

rok 2022 je téměř za námi, a proto bychom ho rádi z našeho pohledu zhodnotili. Poprvé 

po třech letech jsme zaznamenali rok, kdy nebylo dění v šachovém světě výrazně 

ovlivněno pandemií koronaviru. Šachový kroužek vedený pod SVČ Rýmařov tak mohl 

fungovat bez omezení a jeho žáci se mohli zúčastnit celé řady turnajů a zapojit se i do 

soutěží družstev. Dospělí bojovali zejména v krajské soutěži. O tom všem a dalších 

událostech se dočtete v naší ročence. 

Na závěr bychom Vám rádi popřáli vše nejlepší v novém roce 2023! 

ŠO Jiskra Rýmařov 

sachy.svcrymarov.cz 

Šachový kroužek SVČ Rýmařov 

Ve školním roce 2021–2022 navštěvovalo šachový 

kroužek pravidelně rekordních 17–20 žáků různého věku od 

prvňáčků až po středoškoláky. Šachový kroužek fungoval od 

září 2021 do června 2022 a s výjimkou krátkého covidového 

intermezza v prosinci 2021 se podařilo celý rok fungovat 

v prezenčním režimu. Při slavnostním zakončení šachového 

kroužku byli za své výkony a zlepšení oceněni: 

Nejlepší hráč do 18 let: David Staník 

Skokan roku (žáci): Jan Martinček 

Skokan roku (benjamínci): Leo Novák 

Jsme rádi, že zájem o šachy v rýmařově pokračuje i v současném školním roce 2022–2023, kdy šachový 

kroužek navštěvuje opět kolem dvacítky mladých zájemců a zájemkyň o královskou hru. 

David Staník bronzový v seriálu okresních Velkých cen žáků v šachu 2021–2022 

Velký úspěch zaznamenal rýmařovský hráč David Staník v seriálu okresních Velkých cen žáků, když si 

dokráčel pro 3. místo v celkovém pořadí kategorie starších žáků za sezónu 2021–2022. Davidovi se během 

sezóny sice lepila bramborová smůla na paty (na turnajích obsadil dvakrát 4. místo, jednou 5. místo a navrch byl 

čtvrtý i na Okresním přeboru žáků), nicméně vysoká kvalita a zejména vyrovnanost výkonů stačila v konečném 

účtování na bronzový stupínek v celkovém hodnocení seriálu. 

Soutěže družstev 

V sezóně 2021–2022 patřil „A“ tým Jiskry k okruhu širších favoritů Krajské soutěže „A“. Nakonec se 

Jiskra umístila na velmi kvalitním 4. místě. První čtyři místa byla velmi vyrovnaná, kdy rýmařovskému týmu 

chybělo na vítěze 5 bodů, zatímco odstup pátého na Jiskru činil bodů 6. Výsledek je o to cennější, že se opět 

podařilo ve velkém zapojit odchovance šachového kroužku, kteří odehráli asi pětinu všech partií družstva. 

Družstvo „B“ odehrálo sezónu 2021–2022 v Okresním přeboru Bruntál. Tato soutěž byla již tradičně 

výhradně v režii žáků šachového kroužku, kteří obstarali 90 % všech partií družstva. I když se „béčku“ 

nepodařila žádná výsledková hitparáda a obsadilo poslední 5. místo, je dobré dodat, že na druhé místo scházel 

rýmařovskému týmu pouhý 1 bod. 

Před sezónou 2022–2023 se Jiskře podařilo získat z Bruntálu, který postoupil do Krajského přeboru, 

3 hostující posily: Petra Matonohu a Zbyňka Vrbu a nadějného juniora Jana Vrbu. V aktuálním ročníku patří 

mužstvu „A“ v Krajské soutěži průběžné 4. místo s nepatrnou ztrátou na lídra z Krnova. Mužstvu „B“ patří 

v Okresním přeboru průběžné 3. místo. Oba týmy tak mají dobře založeno před jarní částí sezóny. 



 

 

Turnaje jednotlivců ve vážném šachu 

Rýmařovští hráči se letos vydali na dva otevřené turnaje v klasickém šachu. Jan Štefanišin bojoval na turnaji 

Valašská Bystřice OPEN a umístil se na 17. místě. Dvojice Rostislav Mezihorák a Jiří Strakoš se zúčastnila 

turnaje B na tradičním podniku v Jeseníku, kde obsadili místa zhruba v polovině startovní listiny. Jiří Strakoš 

se navíc, jako již tradičně, zúčastnil MČR tělesně handicapovaných hráčů. 

Turnaje mládeže 2022 

V první polovině roku se žáci šachového kroužku zúčastnili Velkých cen Bruntálu a Krnova a Okresního 

přeboru žáků ještě v rámci ročníku 2021–2022. Nejvýraznějších výsledků dosáhli David Staník, který na 

žádném z turnajů neskončil hůře jak 5., a Erik Gruss, kterému na titul okresního přeborníka chyběl z 5. místa 

jediný bod. Na turnajích reprezentovali také Roman Svatoň, Erich Schreiber, Milan Hamšík, Václav Ondra, 

Leo Novák, Jan Martinček, Filip Krečmer a Josef Jureček. 

V rámci ročníku 2022–2023 se poté uskutečnily krajská 

Grand Prix Krnova a Velké ceny Města Albrechtic, 

Rýmařova a Bruntálu. Do turnajů se povedlo zapojit nováčky 

v šachovém kroužku a ve velkém i benjamínky. Zvlášť 

překvapivé výsledky předváděl Filip Večerka, který šachový 

kroužek navštěvuje teprve od září. Přesto tento hráč v kategorii 

starších žáků zaznamenal velmi kvalitní výsledky a mnohdy 

výsledkově předčil své zkušenější oddílové kolegy.  

Velký šachový výkonnostní vzestup zaznamenal benjamínek 

Leo Novák. Sezónu zahájil na krnovské Grand Prix, kde si oťukal 

své soupeře pro seriál okresních Velkých cen. Na domáci Velké ceně Leo pronikl do první desítky a umístil se 

na velmi pěkném 8. místě. Vrchol pak Leo zaznamenal na Velké ceně Bruntálu, kde vybojoval bronzovou 

medaili a zaznamenal tak nejlepší rýmařovský výsledek novodobé historie v této kategorii. 

V aktuální sezóně do turnajového dění dále zasáhli benjamínci: Adéla Valová, Anna Nováková, Viktor 

Martinka a Samuel Strebrini, mladší žák Matyáš Magdoň a starší žáci Josef Jureček, Vojtěch Kaplan, 

Václav Ondra, Ivan Holub, Erich Schreiber, Milan Hamšík, Roman Svatoň a Patrik Gruss. 

Na Okresním přeboru školních družstev reprezentovalo rýmařovský šachový kroužek družstvo Gymnázia 

a SOŠ Rýmařov v kategorii středních škol. Družstvo ve složení David Staník (kapitán), Roman Svatoň, Milan 

Hamšík a Matěj Barot se umístilo na konečném 5. místě. 

Velká cena Rýmařova 

Rekordní účast měla letošní VC Rýmařova. Na turnaji se představilo téměř sedm desítek hráček a hráčů 

z celého okresu. Přitom domácí oddíl patřil k těm nejvíce zastoupeným ve startovním poli. 

A jak turnaj dopadl? 

Benjamínci: 1. Vojta Rybár (TJ Sokol Vrbno pod Pradědem) 

  2. Janek Říha (Šachy Krnov) 

  3. Vilém Švec (Šachy Krnov) 

…8. Leo Novák, 20. Adéla Valová, 21. Anna Nováková, 22. Viktor Martinka, 27. Samuel Strebrini 

(všichni ŠO Jiskra Rýmařov) 

Mladší žáci: 1. Matěj Bala (Šachy Krnov) 

  2. Theodor Bujnoch (Andělská Hora) 

  3. Matyáš Herentin (TJ Šachy Krnov) 

  …14. Matyáš Magdoň (ŠO Jiskra Rýmařov) 

Starší žáci: 1. Jakub Loskot (TJ Tatran Město Albrechtice) 

  2. Michael Pavelek (TJ Tatran Město Albrechtice) 

  3. Jakub Bedri (Šachy Krnov) 

…11. Filip Večerka, 15. Patrik Gruss, 16. Václav Ondra, 17. Josef Jureček, 19. Ivan Holub, 21. Milan 

Hamšík, 22. Vojtěch Kaplan (všichni ŠO Jiskra Rýmařov) 


