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Zpráva VV ŠSČR na konferenci ŠSČR 2011
Vážení delegáti, dámy a pánové,
předkládáme Vám zprávu o činnosti výkonného výboru Šachového svazu České republiky, která hodnotí
činnost Šachového svazu České republiky od poslední konference ŠSČR.
Tato zpráva je nejen faktografickým materiálem, ale také obrazem široké činnosti našeho šachového
svazu, jeho výkonného výboru, sekretariátu, vás delegátů a velké řady organizátorů šachového života
v České republice. Je také důkazem toho, že se v minulých třech letech podařilo stabilizovat rozpočty
svazu. Nepostihuje však a ani nemůže postihovat všechny souvislosti a nuance šachového života.
O některých bude jistě zmínka v ústní zprávě. Přesto však je nutné jednu, kterou považuje VV za
nejdůležitější, zmínit.
Konferenci v Havlíčkově Brodě 2010 předcházela zralá úvaha celého výkonného výboru na téma, jak
postavit rozpočet z omezených zdrojů a jaké nezbytné kroky udělat, aby šachový život v České republice
byl zajištěn po linii celostátního sdružení alespoň na současné úrovni. Výsledkem úvah byl rozpočet, který
odrážel hlavní priority chodu svazu ve smyslu nezbytných mandatorních výdajů proto, aby vůbec svaz
mohl existovat a nadále zajišťovat ty služby, na které je členská základna zvyklá. V tomto smyslu jde
především o chod aparátu, zajištění reprezentace a všech nezbytných úkonů souvisejících se státními
dotacemi od MŠMT na reprezentaci a talentovanou mládež, chod všech soutěží družstev a výborná
propagace šachu, jakou je pořad na ČT4 V šachu. Vzhledem k omezeným zdrojům z vlastních prostředků
ČSTV jako podílu na výtěžku Sazky a.s. bylo nutné i nastínit budoucí vývoj hospodaření svazu bez těchto
zdrojů. Proto byla zpracována koncepce samofinancování ŠSČR a předložena konferenci. Máme-li na
základě těchto dokumentů hodnotit závěry loňské konference, pak musíme konstatovat, že to byla
konference v jistém smyslu přelomová. Přelomová v tom, že delegáti po bouřlivé, ale věcné diskusi,
schválili koncepci samofinancování i strategii rozpočtu. Bohužel v záplavě diskusních příspěvků a stále
přetrvávajícího opatrnického přístupu ve smyslu, co by tomu řekla členská základna, byl uvedený záměr
trochu liberalizován v případě, že budou nějaké vnější takzvané vlastní zdroje od ČSTV. Liberalizovaný
závěr sám o sobě není nepřekonatelným problémem pro zachování dosavadní činnosti, ale neumožňuje
rozvoj šachu v ČR. Lze předpokládat, že dříve nebo později nás situace donutí onen liberalizující závěr
zrušit. Stane-li se tomu tak již na konferenci 2011, bude to správné, nestane-li se tak, bude se liberalizací
muset nový výkonný výbor zabývat, nebude-li chtít přešlapovat na místě. Celkově však minulá konference
potvrdila, že delegátům není jedno, jak to s naším společným svazem bude vypadat dál a také potvrdila
skutečnost, že je nutné se v budoucnu také více než dosud zabývat obsahovými otázkami organizace šachu
v ČR. Právě přijatá koncepce samofinancování ŠSČR to umožní. Nebudeme-li se muset každoročně
zabývat dlouze penězi ve svazu, zbude nám více času a sil na promýšlení, jak dál s mládeží, se soutěžemi
družstev, jak s cizinci v našem svazu, jak přistupovat k naší účasti v mezinárodních šachových orgánech,
jakým způsobem zacílit naši pozornost na masový rozvoj šachu a jistě se dostaneme i k morálním
tématům jako je péče o seniory apod., a to vše vtěsnat do naší legislativy. Je nutné si i přiznat, že jsme léta
žili pod tlakem opatrnických názorů v mylných představách, že členské příspěvky jsou tím hlavním, co
ovlivňuje velikost naší členské základny. V jednotlivých případech to může být pravda, ale obecně v tom
nejširším pojetí nám členskou základnu ovlivňují jiné faktory. Některé jsou objektivní, jako jiné možnosti
vyžití apod. Za nejdůležitější faktor však lze považovat onen subjektivní, vyplývající ze samé naší
činnosti. Je tím nedostatek organizátorů na místní úrovni. Šachy se nám postupně přesouvají do větších
center, jsme schopni, a díky za to všem organizátorům, rozhodčím a pod, zorganizovat desítky turnajů na
FIDE Elo apod., ale trochu nám mizí klubový život v malých místech. Na to mají příspěvky malý vliv.
Rozhodujícím faktorem je, že se musí najít někdo, kdo dá lidi dohromady, kdo najde vhodnou místnost,
kdo řekne: „Franto zaplať a přijď hrát klubový přebor, přijď si zatrénovat, zablicat, pojď nám pomoci
s mládeží“ apod. Pokud takovýto organizátor není, pak je onen klubový život ponechán živelnému
průběhu a dříve nebo později umře na nedostatek mladých v klubu a odlivu oněch starších, které vlastně
klubová neorganizovanost odradí od další činnosti. Z tohoto pohledu je potřeba všem organizátorům
šachového života na všech úrovních nesmírně poděkovat. Na straně druhé z toho vyplývá velice těžký
úkol do budoucna. Jak situaci změnit, jak nalézt nové organizátory, jak podpořit život v oddílech.

2/24
Sebekriticky je možné přiznat, že jsme v minulosti a to i za současného vedení udělali některé chyby,
např. když jsme v naší Ekonomické směrnici zrušili osvobození od poplatků za Elo na nejnižší úrovni. To
jsou chyby, které vyplynuly z neochoty plošně zvýšit členské příspěvky, když se nedostatek zdrojů hledal
na všech místech. Naštěstí se tyto chyby dají napravit. Mnohem náročnější však bude změnit náš styl
práce ve VV ŠSČR i krajů směrem na podporu života v oddílech jako základu celého šachového života.
V tuto chvíli neznáme, jak budeme skutečně postupovat, ale zamýšlet se nad zvýšením členské základny
musíme. Je to naše povinnost vůči budoucím generacím šachistů. Samozřejmě, že jsou i další úkoly před
šachovým hnutím. Lze však bez nadsázky konstatovat, že všechny ostatní úkoly, byť sebedůležitější, jsou
a budou vždy jen nadstavbou nad prací v oddílech.

Zabezpečení činnosti výkonného výboru
Výkonný výbor Šachového svazu České republiky se v období od minulé konference sešel na 6 schůzích.
Datum, místo konání a účast jednotlivých členů ukazuje následující tabulka:
Sejkora
Herejk
Svoboda
Záruba
Fiala
Konopka
Palovský
Krejnický
Buchníček

56
30.3.10 Brno
A
A
A
A
A
A
A
A
A

57
18.5.10 Praha
A
A
A
A
A
A
A
O
A

58
20.7.10 Pardubice
A
A
O
A
A
A
A
A
A

59
13.9.10 Brno
A
A
A
A
A
A
A
O
A

60
9.11.10 Praha
A
A
A
O
A
A
A
A
A

61
17.1.11 Brno
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Jako host se všech schůzí VV zúčastnil sekretář František Štross, dále 56., 58. a 59. schůze se zúčastnil
delegát FIDE Petr Pisk, kromě toho byli na všechny schůze VV zváni předsedové KŠS, práva účasti žádný
z předsedů nevyužil.
Výkonný výbor od poslední konference 27. 2. 2010 pracoval ve složení schváleném na poslední
konferenci: předseda – Dr. Vlastimil Sejkora, místopředseda VV ŠSČR, generální sekretář a předseda
komise mediální a propagační – Ing. Petr Herejk, hospodář – Ing. Rostislav Svoboda, předseda
sportovně–technické komise – Ing. Petr Záruba, předseda komise mládeže – Ing. Zdeněk Fiala,
předseda trenérsko–metodické komise – Michal Konopka, předseda klasifikační komise a komise
rozhodčích – Mgr. Ladislav Palovský, předseda organizační komise – Ing. Jiří Krejnický a zástupce
celostátních sdružení – Ing. Petr Buchníček. Prezidentem Šachového svazu České republiky byl RNDr.
Igor Němec.

Složení odborných komisí
V průběhu roku došlo pouze k drobným změnám ve složení odborných komisí: ze Sportovně–technické
komise ŠSČR odstoupil Ondřej Vinklárek a 58. schůze VV 20. 7. 2010 potvrdila, že STK nebude do
konference 2011 doplněna. Současné složení tak bylo: předseda – Ing. Petr Záruba, členové –
RNDr. David Ciprys, Pavel Chrz, Milan Jenč, Jiří Kalužný, Tomáš Přikryl a Mgr. Petr Šplíchal.
Změna nastala také ve složení Trenérsko–metodické komise ŠSČR. Odstoupivšího Ing. Evžena Gonsiora
nahradil Ing. Marek Vokáč. Složení TMK ŠSČR tak bylo: předseda zodpovědný za mužskou a ženskou
reprezentaci – Michal Konopka, člen odpovědný za úsek mládeže starší 16 let – Stanislav Jasný, člen
odpovědný za školení trenérů – Ing. Marek Vokáč, člen supervizor, dohlíží především na úsek obou
reprezentací – Vlastimil Jansa, člen supervizor, dohlíží především na úsek mládeže – Ing. Josef Juřek.
Ostatní komise pracovaly po celý rok v nezměněném složení. Komise mládeže ŠSČR: Ing. Zdeněk Fiala
(předseda), Jiří Novák (místopředseda, osoba pověřená M Moravy jednotlivců + MČR v rapidu), Ivan
Kopal (osoba pověřená MČR jednotlivců + MČech jednotlivců), Jiří Kalužný (osoba pověřená
extraligou a ligou dorostu, družstev mladších a starších žáků), Pavel Benčo (koordinátor účasti ME, MS,
M EU a individuálních tréninků), Marian Sabol (osoba pověřená masovým rozvojem a MČR škol).
Komise rozhodčích ŠSČR: předseda – Mgr. Ladislav Palovský, členové – Dr. Richard Fischl, Ing. Jiří
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Bielavský, Ing. Petr Harasimovič, Jaroslav Benák. Klasifikační komise ŠSČR: předseda – Mgr.
Ladislav Palovský, členové – Ing. Jiří Krejnický, Ing. Martin Šmajzr. Organizační komise ŠSČR:
předseda – Ing. Jiří Krejnický, členové – RNDr. David Ciprys, Bohumír Sunek, Jitka Kniezková,
Jaroslav Kořínek a Ing. Martin Šmajzr. Komise mediální a propagační ŠSČR: předseda – Ing. Petr
Herejk, místopředseda – RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., členové – Ing. Břetislav Modr, Jiří Daniel,
Jiří Petružálek, Ing. Rostislav Svoboda.

Hodnocení konference ŠSČR 2010
Hodnocením konference ŠSČR 2010 se výkonný výbor zabýval na své 56. schůzi 30. 3. 2010. Vzal na
vědomí všechna usnesení, které přijala konference, především s povděkem ocenil nadhled delegátů při
schválení materiálu Koncepce samofinancování ŠSČR se zvyšováním členských příspěvků (dosah tohoto
rozhodnutí lze docenit v souvislosti s velkými problémy ve financování českého sportu, které se objevily
koncem roku 2010). VV dále konstatoval, že konference proběhla v příznivé atmosféře a to především
díky přípravě ekonomických dokumentů, za což vyslovila díky hospodáři R. Svobodovi. Z důvodu úkolu
daného konferencí VV (změna termínu registrace na 1. únor kalendářního roku) schválil změnu
Registračního a přestupního řádu, současně s tím ale označil tuto změnu jako špatnou a nedomyšlenou,
především z důvodu negativního dopadu na práci oddílů a také, že přijaté usnesení má návaznost na
nutnost změny Ekonomické směrnice ŠSČR, na jejíž změnu je nutno čekat další rok na konferenci 2011.
Velmi podrobně byl diskutován rozpočet schválený konferencí, především, jak se schválené částky
promítnou do vlastní činnosti svazu. Závěry minulé konference byly také využity při přípravě konference
2011.

Hospodaření ŠSČR
Hospodaření ŠSČR se v uplynulém roce řídilo rozpočtem schváleným na konferenci ŠSČR 2010 a
informace o hospodaření byla jedním z nejdůležitějších bodů každé schůze VV ŠSČR. Bohužel stejně jako
v minulém roce nebyla po celý rok vyjasněna příjmová stránka rozpočtu (především z důvodu nejasných
příjmů ze Sazky a z vlastních zdrojů ČSTV):
• státní prostředky na státní reprezentaci – plán daný konferencí ŠSČR 580.000 Kč, skutečnost daná
rozhodnutím MŠMT a následným podpisem smlouvy 578.100 Kč, v průběhu roku vyplacena z MŠMT
ve výši 100%;
• státní prostředky na talentovanou mládež – plán daný konferencí ŠSČR 620.000 Kč, skutečnost daná
rozhodnutím MŠMT a následným podpisem smlouvy 701.400 Kč, v průběhu roku byla vyplacena
z MŠMT ve výši 100%;
• dotace z Ministerstva financí – plán daný konferencí ŠSČR 1.450.000 Kč, skutečnost daná
rozhodnutím MF byla 1.427.200 Kč, tato částka však byla v průběhu roku snížena o 10%, ve
skutečnosti jsme tak obdrželi pouze 1.284.480 Kč, tedy ztráta oproti předpokladům o 165.520 Kč;
• vlastní zdroje ČSTV a Sazka – plán daný konferencí ŠSČR byl 0 Kč, v průběhu roku jsme dostali
doplatky minulých let v souhrnné výši 551.469 Kč.
Výkonný výbor ŠSČR se stavem hospodaření zabýval pravidelně, kromě průběžné kontroly hospodaření,
které bylo prováděno na každé schůzi VV, projednával řadu otázek souvisejících s čerpáním rozpočtu:
• na 56. schůzi 30. 3. 2010 byla diskutována otázka možného přechodu na hromadnou platbu oddílu,
dohodnuto odložit tento návrh na vyjasnění situace s vedením účetnictví,
• v měsíci březnu proběhla kontrola Finančního úřadu na použití dotace poskytnuté ze státního rozpočtu
v roce 2008 (jedná se o částku 100.000 pro ME amatérů v Pardubicích); Finanční úřad neshledal žádné
nedostatky,
• v únoru a březnu 2010 byly sekretariátem vypracovány a předány na ČSTV podklady pro dělení
prostředků ze Sazky, vlastních zdrojů ČSTV a dotaci z MF ČR v kapitole „Členská základna“,
„Ekonomická náročnost“ i „Členská základna“ pro rok 2010, všechny podklady byly přijaty bez
oponentního řízení,
• v listopadu byla na MŠMT podána žádost Šachového svazu ČR o státní příspěvek 2011 v programu
Státní reprezentace na rok 2011, obhajoba proběhla 10. 1. 2010, při obhajobě byly naše požadavky
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přijaty, skutečná výše dotace na reprezentaci na rok 2011 nebyla do konce ledna 2011 známa,
oznámena byla předběžná výše dotace z MŠMT na talentovanou mládež, která by se měla pohybovat
v rozmezí +– 10% okolo částky 607.300 Kč,
• v průběhu roku projednal VV několik žádostí o dotace na reprezentační soutěže mimo rozpočet: na 56.
schůzi 30. 3. 2010 schválil poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč na účast pana J. Olšara na
Mistrovství Evropy jednotlivců v šachu zrakově postižených 2010, na 57. schůzi 18. 5. 2010 uvolnění
částky odpovídající 200 Euro za startovné družstva seniorů na ME seniorských družstev 2011 a na 59.
schůzi 13. 9. 2010 schválil proplacení cestovného V. Jansovi na MS seniorů 2010 do maximální výše
5000 Kč z rezervy Šachové olympiády. Kromě toho VV schválil pro účast J. Krejčího na ME H18
(soutěž sledovaná Ministerstvem školství) uvolnění částky ve výši poloviny nákladů maximálně však
do 15 000 Kč (skutečná částka činila 14.468 Kč),
• na 56. schůzi 30. 3. 2010 byla projednána stížnost Komise mládeže ŠSČR na zrušení odměn členům
KM; bylo konstatováno, že tento stav je přechodným stavem vyvolaným aktuální finanční otázkou, a
že se otázkou odměn bude VV zabývat při přípravě rozpočtu 2011,
• v průběhu roku se řešila smlouva na poskytnutí dotace SKŠ ČR, na 57. schůzi 18. 5. 2010 byla
schválena změna systému, kdy místo složitých výpočtů dle členské základny, byla stanovena pevná
výše roční dotace pro SKŠ ČR, a to ve výši 2,3% z dotace, kterou ŠSČR dostane každoročně od
Sazky, ČSTV a Ministerstva financí,
• opakovaně byla ve VV řešena otázka účetních služeb, došlo k bezúspěšnému jednání na ČSTV na
zlevnění účetních služeb, na 57. schůzi 18. 5. 2010 bylo proto rozhodnuto uvolnit částku ve výši 7.900
Kč na úhradu účetního kurzu pro paní J. Kniezkovou,
• na 59. schůzi 13. 9. 2010 VV schválil uvolnění částky 15.000 Kč na nákup nového počítače pro
pracoviště Ostrava, na stejné schůzi schválil nákup nové nástěnné šachovnice,
• na 59. schůzi 13. 9. 2010 schválil VV navýšení rozpočtu v kapitole "Sportovní příprava" – bod V5.1 –
Reprezentační soustředění muži a ženy z 20 000 Kč na 27.000 Kč přesunutím z kapitoly „Šachová
olympiáda 2010“,
• v souladu s Ekonomickou směrnicí schvaloval VV v průběhu roku faktury, jejichž výše přesáhla
částku danou Ekonomickou směrnicí (ubytování na ŠO, pobytové náklady na MEU mládeže a MS
juniorů, faktura za pronájem Masarykovy koleje),
• VV na 59. schůzi 13. 9. 2010 projednal další osud podílových fondů Fénix, schváleno sledovat stav a
v případě výhodného kurzu předložit VV ke schválení návrh na odprodej fondů a vybrání prostředků,
následně schválil nákup akcií sázkové společnosti Fortuna a.s. z prvního úpisu na pražské burze
v maximální výši 200.000 Kč (limit 4 Eura/1 akcii); nákup akcií se pro nízký stanovený limit
neuskutečnil a na 60. schůzi VV 9. 11. 2010 rozhodl ponechat rozhodnutí o případném nákupu akcií
na nově zvoleném VV,
• koncem ledna 2011 zveřejnilo Ministerstvo financí ČR novou koncepci distribuce prostředků do
sportu, kdy tyto prostředky budou rozesílány přímo sportovním svazům bez prostřednictví ČSTV.
Další podrobnosti k hospodaření naleznete ve Zprávě o hospodaření ŠSČR za rok 2010.

Spolupráce s ČSTV
Předseda V. Sejkora se zúčastnil Valné hromady ČSTV 18. 4. 2010 v Nymburce, kde po dlouhých letech
došlo ke změně na postu předsedy ČSTV, kterým byl zvolen Pavel Kořán. VV vzal zprávu o průběhu
jednání VH ČSTV na vědomí na své 57. schůzi 18. 5. 2010 a vyslovil nově zvolenému výboru v čele
s Pavlem Kořánem plnou podporu.
V průběhu roku VV s obavami sledoval vývoj kolem Sazky, ke konci roku 2010 bylo již více než zřejmé,
že český sport a šachy budou muset na každoroční příspěvek od společnosti Sazka zapomenout. Počátkem
roku 2011 začal kromě toho i mediální tlak na vlastní fungování ČSTV.
Těmito otázkami se poté na přelomu roku 2010/2011 zabýval VV na své 61. schůzi 17. 1. 2011; zmocnil
k případným jednáním předsedu V. Sejkoru a to včetně jednání o případném vyvolání mimořádné VH
ČSTV, současně ale konstatoval, že svolat mimořádnou VH ČSTV má smysl pouze v případě, že budou
předloženy materiály s jasným návrhem na řešení.
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Propagace šachu
• Prioritní akcí propagace šachu bylo i v roce 2010 vysílání magazínu V ŠACHU (podrobnosti viz

samostatný článek).
• Základním informačním médiem o činnosti VV ŠSČR byly vlastní webové stránky (podrobnosti viz
samostatný článek).
• Šachy se na obrazovky České televize dostaly také prostřednictvím pořadu „O češtině“, v díle
vysílaném 13. 3. 2010 na ČT2 se tým autorů v čele s moderátorem Alešem Cibulkou zabýval
šachovým slangem. Scénku šachové partie mezi šachisty představovanými herci Ivanou Andrlovou a
Zbyškem Pantůčkem. V roli šachového experta vystoupil Jiří Krejnický.
• ve dnech 30. 9. 2010 – 3. 10. 2010 proběhl na výstavišti v Holešovicích 22. ročník Veletrhu hraček,
her a potřeb pro děti ITEA 2010, na veletrhu měl svůj stánek i Šachový svaz České republiky,
návštěvníci mohli mj. sehrát partii s on–line přenosem na velkoplošnou obrazovku a seznámit se
s činností ŠSČR prostřednictvím 9 panelů, na 60. schůzi 9. 11. 2010 VV vzal na vědomí informaci
o akci, zároveň ale doporučil, aby se otázkou případného pokračování ve spolupráci ŠSČR s pořadateli
výstavy v budoucnu zabýval nový VV po svém zvolení v únoru 2011.

Pořad V ŠACHU
Vysílání magazínu V ŠACHU bylo i v minulém období prioritní akcí propagace šachu v ČR.
Magazín V ŠACHU připravovaný redakcí Sportu ve spolupráci s Šachovým svazem České
republiky byl do konce roku 2010 vysílán jako čtrnáctideník, od počátku roku 2011 však z důvodu
změny vysílacích schémat byl pořad změněn na měsíčník. Od poslední konference bylo natočeno
celkem 25 půlhodinových pořadů, ve kterých se prezentovalo celkem 13 expertů. ŠSČR dle
smlouvy s ČT zajišťoval a hradil odměnu expertům (750 Kč na přípravu podkladů a 750 Kč za
vlastní vystoupení ve studiu) a obrazová zpravodajství z vybraných zahraničních turnajů. Na
nejvýznamnější mezinárodní akci – šachovou olympiádu do Chanty Mansijsku nebyl z důvodu
vysokých nákladů vyslán kameraman, záběry byly zajištěny „vlastními silami“ – videokameru
zapůjčil Jiří Krejnický, dopravu kamery zajistil Ladislav Palovský, záběry na místě pořídili
Ladislav Palovský a Petr Pisk, celkové náklady byly ve výši 5.000 Kč. Ze všech ostatních
smluvních zahraničních akcí ŠSČR převzal obrazové materiály od třetích subjektů, především
pokračovala spolupráce na poskytování obrazových materiálů s indickou televizí prezentovanou p.
Kumarem (dohodnutá cena za jednu reportáž je 5.000 Kč).
Sté vysílání pořadu V ŠACHU bylo oslaveno dne 11. 6. 2010, kromě ohlédnutí za uplynulými 100
díly byly sehrány dvě charitativní simultánky pod názvem „Každý tah pomáhá“ – Martin Petr hrál
proti Vladimíru Kořenovi a Michalu Dusíkovi, Michal Konopka hrál proti Miroslavu Langerovi a
Robertu Zárubovi. Za každý odehraný tah byl darováno 70 Kč z prostředků, které poskytl sponzor
Dopravní stavby Brno humanitárnímu sdružení PROTEBE na uspořádání 16. ročníku
integrovaného turnaje mládeže v šachu, který proběhl ve dnech 29. – 30. 10. 2010 v Jedličkově
ústavu v Praze. Částka byla následně po dohodě s V. Chládkem navýšena na rovných 10.000 Kč a
generální ředitel DS Brno Vlastimil Chládek ve studiu vyhlásil dar ve výši 100.000 Kč pro
zdravotně postižené šachisty. Tyto prostředky po dohodě spravovala a rozdělovala Pražská
šachová společnost. VV ŠSČR na své 58. schůzi 20. 7. 2010 vyslovil panu Vlastimilu Chládkovi
poděkování.
Kromě pravidelného pořadu V ŠACHU odvysílala ČT na programu ČT4 Sport cyklus 15–minutových
pořadů V ŠACHU – MS 2010 věnovaných zápasu o titul mistra světa v šachu mezi Anandem a
Topalovem. Celkem bylo natočeno a odvysíláno 8 dílů, v každém díle se na pozici experta vystřídal jiný
šachista, postupně se u elektronické tužky vystřídali pánové Jansa, Konopka, Smejkal, Modr, Hort,
Votruba, Petr a Jirovský. Natáčení včetně odměn expertů bylo plně v režii ČT, velký dík za realizaci
celého projektu zaslouží moderátor a dramaturg Miroslav Langer.

Webové stránky ŠSČR
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Webové stránky ŠSČR – www.chess.cz – byly i v průběhu roku 2010 významným informačním
nástrojem pro všechny šachisty v ČR. VV ŠSČR se činností kolem webových stránek, především
kvalitou a obsahovou stránkou zabýval na všech schůzích. Činnost webmastera vykonával celý rok
Martin Poslušný (3000 Kč/měsíc), administrátorem sekce mládeže a reprezentace mládeže byl Jan
Paukert, administrátory ostatních sekcí byly František Štross a Petr Herejk (všichni 1000
Kč/měsíc). Vedoucí soutěží družstev pomocí aplikace vytvořené M. Šmajzrem průběžně zadávali a
zadávají na webové stránky výsledky mistrovských soutěží – vzhledem k tomu, že možnosti
ukládání informací využívá většina vedoucích od Extraligy až po okresní přebory, je toto prostředí
velmi navštěvovanou částí webových stránek. U ostatních mistrovských soutěží ŠSČR jsou na web
umisťovány všechny potřebné informace, od vypsání konkurzu až po závěrečné výsledky.
U významnějších akcí jsou též do aktualit umisťovány průběžné informace. Stejně tak je
informováno i o reprezentačních akcích. Po vydání listin osobních koeficientů jsou vždy
vypracovány a umístěny na web žebříčky hráčů, pravidelně je aktualizována databáze členské
základny, a to bezprostředně po zpracování paní Jitkou Kniezkovou, průběžně je aktualizován
kalendář akcí, seznam přestupů a seznam cizinců v soutěžích družstev, díky Ladislavu Palovskému
funguje i diskuzní fórum a díky F. Štrossovi funguje pravidelná anketa partie měsíce.
STK navíc rozhodla o vytvoření speciálních stránek pro Extraligu a Grand–Prix. Informaci o
tvorbě těchto stránek včetně účelnosti těchto stránek byla předmětem diskuze několika VV
v uplynulém období.

Práce s talentovanou mládeží a reprezentační soustředění
V oblasti práce s talentovanou mládeží i nadále pokračoval trend zavedený v minulých letech. KM
připravila po březnovém Mistrovství ČR mládeže seznam talentů vybraných do individuální péče a
následně tento seznam schválil VV ŠSČR na své 56. schůzi 30. 3. 2010.
Do výběru pro období 2010/2011 bylo zařazeno „rekordních“ 33 talentů, rodiče Nicoly Lužíkové
podepsání smlouvy odmítli. Komise mládeže poté rozhodla o dodatečném podepsání smlouvy s rodiči
Jiřího Navrátila. Až koncem roku 2010 se řešila a následně byla podepsána smlouva s trenérem Marka
Brauna Robertem Cvekem, do lednových dnů nebyla podepsána smlouva s rodiči Xuan Mai Phamové a
Václava Soukupa. Na individuální trénink tak ŠSČR přispívá u těchto hráčů: Bureš Jaroslav (H18
Agentura 64 Grygov), 7 hod./měs., trenér Biolek Richard, Kuchynka Lukáš (H18 Tatran Litovel), 6 hod./
měs., trenér Polák Tomáš, Krejčí Jan (H18 Tatran Litovel), 8 hod./měs., trenér Konopka Michal, Vlasák
Lukáš (H18 Sokol Klatovy), 3 hod./měs., trenér Juřek Josef, Havlíková Kristýna (D18 Sokol Klatovy), 8
hod./měs., trenér Juřek Josef, Olšarová Karolína (D18 SK Slavia Orlová), 6 hod./měs., trenér Velička Petr,
Kriebel Tadeáš (H16 MSA Dolní Benešov), 10 hod./měs., trenér Talla Vladimír, Karlík Ondřej (H16
Sokol Hošťálková), 4 hod./měs., trenérem byl do konce října 2010 Beil Ondřej, poté Talla Vladimír,
Čižinský Petr (H16 2222 ŠK Polabiny), 3 hod./měs., trenér Mojžíš Jaroslav, Braun Marek (H16 TJ Desko
Liberec), 2 hod./měs., trenér Cvek Robert až od října 2010, Langnerová Karolína (D16 TJ Slovan
Havířov), 4 hod./měs., trenér Talla Vladimír, Zavadilová Karolína (D16 ŠK Duras BVK), 3 hod./měs.,
trenér Polák Tomáš, Fargač Martin (H14 TŽ Třinec), 4 hod./měs., trenér Sikora–Lerch Jan, Haman Jakub
(H14 ŠK Kladno), 6 hod./měs., trenér Mišičko Ján, Pavelek Tomáš (H14 BŠŠ Frýdek–Místek), 6
hod./měs., trenér Jasný Stanislav, Maříková Jana (D14 ŠK Veselí n.L. ), 7 hod./měs., trenér Vokáč Marek,
Vlčková Kateřina (D14 2222 ŠK Polabiny), 2 hod./měs., trenér Mojžíš Jaroslav, Rýdl Jiří (H12 TJ Spartak
Vlašim), 5 hod./měs., trenér Vanka Miloslav, Petr Jan (H12 TJ Bohemians Praha), 4 hod./měs., trenér
Ambrož Antonín, Dvořák Adam (H12 Lokomotiva Brno), 3 hod./měs., smlouva byla na základě žádosti
rodičů podepsána až od 1. 7. 2010, trenér Závodný Zdeněk, Blahynka Martin (H12 Lokomotiva Brno), 3
hod./měs., trenér Polák Tomáš, Půlpán Jakub (H12 2222 ŠK Polabiny), 3 hod./měs., trenér Petr Martin,
Marek Matyáš (H12 BŠŠ Frýdek–Místek), 3 hod./měs., trenér Jasný Stanislav, Szücs Matyáš (H12 Sokol
Hradec Králové), 3 hod./měs., trenér Šmíd Jaroslav – smlouva byla na základě žádosti rodičů ukončena ke
konci roku 2010, Fusková Martina (D12 ŠK Staré Město), 6 hod./měs., trenér Benčo Pavel, Suchomelová
Simona (D12 TJ Jiskra Havlíčkův Brod), 2 hod./měs., trenér Pavel Brož – smlouva podepsána s ŠK Světlá
n.S., Jánská Jitka (D12 Sokol Klatovy), 2 hod./měs., trenér Juřek Josef, Pýchová Nela (D12 TJ Spartak
Vlašim), 2 hod./měs., trenér Matějovský Ondřej, Mrkus František (H10 ŠK Staré Město), 6 hod./měs.,
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trenér Benčo Pavel, Brunová Blanka (D10 ŠK DDM Planá u Mar.Lázní), 2 hod./měs., trenér Bílek Jan,
Navrátil Jiří (H14 Agentura 64 Grygov), 3 hod./měs., trenér Šimáček Pavel.
Pokračovala rovněž soustředění mládežnické reprezentace pod vedením reprezentačního trenéra
mládeže Sergeje Berezjuka. Více o soustředěních viz Zpráva Komise mládeže.
V průběhu roku byla opakovaně řešena otázka výběru reprezentačního trenéra mládeže a náplň jeho práce,
na 56. schůzi 30. 3. 2010 bylo schváleno podepsání roční smlouvy se Sergejem Berezjukem s tím, že od
roku 2011 budou připraveny koncepční změny a bude na post reprezentačního trenéra vypsán konkurz.

Legislativní činnost VV
•

složitě probíhala příprava změny Soutěžního řádu ŠSČR, především byl diskutována změna systému
mistrovských soutěží jednotlivců na příští období, po diskuzích na 56., 57 a 58. schůzi ke schválení
novely došlo až na 59. schůzi VV 13. 9. 2010,
• na 56. schůzi 30. 3. 2010 schválil VV ŠSČR změnu Registračního a přestupního řádu ŠSČR,
vyvolanou usnesením minulé konference (změněn termín registrace z 1. března na 1. února),
• na 57. schůzi 18. 5. 2010 byl schválen Jednací řád STK ŠSČR a nový Statut STK ŠSČR.
• na stejné schůzi dne 18. 5. 2010 byl schválen též Volební řád konference ŠSČR 2011 a návrh
Jednacího řádu konference ŠSČR 2011,
• na 59. schůzi VV 13. 9. 2010 byla přijata novela Klasifikačního řádu ŠSČR.
Veškerá legislativa je umístěna v platné verzi na webových stránkách ŠSČR www.chess.cz.
Na 60. schůzi 9. 11. 2010 a 61. schůzi 17. 1. 2011 byl diskutován dodatek Rozpisů soutěží
družstev, přijatý STK. VV uložil STK zabývat se případnou změnou legislativy až po skončení
sezóny soutěží družstev.

Mezinárodní činnost
Spolupráce s FIDE a ECU
• Petr Pisk se jako delegát Šachového svazu České republiky zúčastnil březnového kongresu ECU
v Rijece (náklady delegátů hradil pořadatel, takže zásah do rozpočtu ŠSČR byl minimální), informaci
o kongresu přijal VV na své 56. schůzi 30. 3. 2010.
• Poměrně mnoho času a energie věnoval v uplynulém období VV přípravě na volební kongresy FIDE a
ECU v Chanty–Mansijsku. Na 57. schůzi 18. 5. 2010 přijal VV usnesení o podpoře Anatolije Karpova
při volbách na post prezidenta FIDE a toto stanovisko bylo následně zveřejněno a poskytnuto ČTK a
týmu A. Karpova. Na stejné schůzi rozhodl také o vyslání delegáta na kongres FIDE. Na 58. schůzi
VV 20. 7. 2010 vyslechl VV informaci o přípravách na kongres FIDE a ECU a na následující 59.
schůzi 13. 9. 2010 VV vyslovil pro volbu prezidenta ECU podporu týmu A. Yaziciho (ve kterém
dostal Petr Pisk nabídku na funkce „tournament director“) a uložil P. Piskovi na kongresu ECU
podporovat tohoto kandidáta. Na 60. schůzi 9. 11. 2010 pak VV vzal na vědomí výsledky obou
kongresů, kde ve volbách ani jeden z námi podporovaných kandidátů nevyhrál (prezidentem FIDE byl
opět zvolen K. Iljumžinov, prezidentem ECU S. Danailov), pozitivem pro český šach je zvolení J.
Mazucha do Technické komise FIDE.
• V průběhu roku se řešila také situace vzniklá nedodržením slibu ze strany FIDE ohledně poplatků za
trenérské tituly. Odpuštění platby za udělení prvních trenérských titulů slíbené Trenérskou komisí
FIDE předsedovi TMK ŠSČR M. Konopkovi nebylo dodrženo a FIDE nám vyfakturovala poplatky za
trenérské tituly ve výši 1.700 Euro. Na 58. schůzi 20. 7. 2010 bylo rozhodnuto vyhotovit a odeslat
nesouhlasný dopis ohledně placení trenérských titulů na FIDE. V odpovědi FIDE sdělila, že
k žádnému odpuštění poplatků nedojde, takže pod hrozbou sankcí a ztráty slevy bylo na 59. schůzi 13.
9. 2010 rozhodnuto fakturu zaplatit.
Spolupráce se sousedními federacemi
Předseda ŠSČR V. Sejkora se v období před volbami do FIDE a ECU sešel s kandidátem na post
prezidenta ECU A. Yazicim, s prezidentem bulharského svazu p. Sergievem a s předsedou Polského
šachového svazu p. Sielickým. Kromě toho se v červnu sešel s prezidentem Slovenského šachového svazu
Ing. Hubou, kde se řešila především budoucnost Československé extraligy družstev žen.
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Šachová olympiáda 2010
Velká pozornost v průběhu celého uplynulého roku byla věnována účasti české reprezentace na Šachové
olympiádě v Chanty–Mansijsku 19. 9. – 3. 10. 2010. Sestava obou našich družstev byla schválena na
58. schůzi VV 20. 7. 2010 (muži – David Navara, Viktor Láznička, Zbyněk Hráček, Jan Votava, Vlastimil
Babula, kapitán Michal Konopka, ženy – Eva Kulovaná, Kateřina Němcová, Kristýna Havlíková, Olga
Sikorová, Tereza Olšarová, kapitán Petr Hába). Řešila se také změna podmínek stanovených pořadateli
(skladba pokojů), účelnost vynaložených prostředků a otázka smluv s hráči. Na 58. schůzi 20. 7. 2010
bylo schváleno podepsání smluv a odměny hráčů a kapitánům na Šachovou olympiádu 2011 (muži –
základní odměna 30.000 Kč, odměna za umístění 1. – 8. místo 20.000 Kč, odměna za umístění 9. – 16.
místo 10.000 Kč, ženy – základní odměna 20.000 Kč, odměna za umístění 1. – 8. místo 20.000 Kč,
odměna za umístění 9. – 16. místo 10.000 Kč). Na 59. schůzi 13. 9. 2010 se mj. také řešila otázka
financování přípravy reprezentace; na návrh TMK bylo schváleno 7.000 Kč na soustředění ženské
reprezentace v Jedově (z toho 4.800 Kč fakturace pobytu a max. 2.200 Kč předpokládané cestovní
výdaje), 5.000 Kč na přípravu V. Babuly, 5.000 Kč na přípravu Z.Hráček, 4.000 Kč V. Jansovi na trénink
Navary, 4.000 Kč na trénink V. Lázničkovi a 2.000 Kč na přípravu J. Votavy. Na poslední chvíli řešilo
vedení výpravy a sekretariát změnu odletu (místo z Prahy se letělo z Mnichova), vícenáklady vzniklé
touto situací pořadatelé naštěstí uhradili. O výsledcích českých družstev přijal VV informaci na 60. schůzi
9. 11. 2010, kde bylo konstatováno, že obě naše družstva skončila za 16. místem, což bohužel znamená
žádné body pro hodnocení MŠMT. Přesto VV hráčům družstva mužů ČR na Šachové olympiádě 2010
vyslovil uznání za předvedený výkon a blahopřál Vlastimilu Babulovi za bronzovou individuální medaili.
Na 60. schůzi 9. 11. 2010 byla společně s výsledky naší reprezentace řešena také otázka kapitána ženské
reprezentace, pověření k vedení ženské reprezentace dostal Petr Hába.
Mistrovství světa a Evropy mládeže
MS, ME a MEU mládeže patří organizačně mezi nejnáročnější úkoly, které každý rok ŠSČR řeší.
ME mládeže se v roce 2010 uskutečnilo v gruzínském Batumi ve dnech 19. – 29. 9. 2010, zúčastnilo se ho
12 českých reprezentantů. Doprava byla zajištěna letecky z finančních důvodů do tureckého Trabzonu a
odtud autobusem do Batumi, nejlepším výsledkem bylo 5. místo Karolíny Olšarové mezi děvčaty do 18 let
a 13. místo Jana Krejčího v kategorii chlapců do 18 let, oba reprezentanti přinesli ŠSČR body pro
hodnocení MŠMT, z dalších stojí za pozornost 13. místo Karin Němcové v G8, ostatní hráči se bohužel do
první pětadvacítky nedostali.
Sekretariát řešil v souvislosti s přihláškou na ME také otázku dluhu z roku 2006, nakonec se podařilo
vykorespondovat částečné smazání dluhu (dluh z roku 2006 vzniklý z důvodu neúčasti české reprezentace
z politických důvodů činil 3.380 euro), a to formou slevy na poplatcích ve výši 2.000 Euro při úhradě
letošních poplatků.
MS mládeže se v roce 2010 uskutečnilo v Halkidiki (Řecko) ve dnech 19. – 31. 10. 2010, zúčastnilo se ho
14 českých reprezentantů, v kategorii G18 sice obsadila Kristýna Havlíková 4. místo, bohužel však ostatní
naši reprezentanti na špičku nestačili a výsledky při umístění všech ostatních za třetí desítkou je tak nutno
označit za podprůměrné. Doprava byla zajištěna letecky z Vídně, vedoucím výpravy byl reprezentační
trenér Sergej Berezjuk.
VV vzal zprávu o české účasti na MS a ME mládeže na 60. schůzi 9. 11. 2010, mj. se řešily nedostatky
s vyúčtováním reprezentačních akcí mládeže a také váznoucí komunikace mezi koordinátorem
reprezentace a sekretariátem při zajištění akcí.
MEU mládeže se v roce 2010 uskutečnilo v rakouském Murecku ve dnech 4. – 12. 8. 2010 za účasti
9 českých hráčů. Doprava byla zajištěna auty rodičů a vedoucího výpravy Pavla Benča. Skvělého
výsledku zde dosáhl Van Nguyen, který v kategorii H10 vyhrál a stal se mistrem Evropské unie. Do
pořadatelství MEU mládeže na rok 2012 se přihlásil ŠK Světlá n.S., výsledek zatím není oficiálně znám.
Mistrovství Evropy jednotlivců 2010
Mistrovství Evropy jednotlivců mužů i žen je jednou z důležitých akcí sledovaných MŠMT.
Loňské proběhlo v Rijece za poměrně bohaté účasti českých hráčů, z nichž pouze jediný
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(Vlastimil Babula) postoupil do Světového poháru, do kýženého 16. místa se ale nikdo nedostal.
Zhodnocení účasti bylo provedeno na 56. schůzi VV 30. 3. 2010.
Mitropa Cup
Pro účast na Mitropa Cup 2010 bylo v rozpočtu původně počítáno pouze s účastí družstva mužů
(nominace Šimáček, Jansa, Krejčí, Žilka a Talla), na 56. schůzi 30. 3. 2010 bylo rozhodnuto také o účasti
družstva žen, a to za prostředky z plánované úspory v kapitole Olympiáda ženy (nominace Němcová,
Havlíková, K. Olšarová). Z místa konání před zahájením soutěže odcestovala Kateřina Němcová, řešením
kauzy z toho vzniklé se podrobně zabýval VV na všech svých následujících schůzích. Na 58. schůzi 20. 7.
2010 bylo rozhodnuto předat případ k řešení disciplinární komisi, o výsledcích práce DK byla podána
informace na 59. schůzi 13. 9. 2010. Na 60. schůzi 9. 11. 2010 se VV zabýval také reakcí na nekorektní
článek Kristýny Němcové a schválil odpověď na tento článek.
Pořádání mezinárodních akcí na území ČR
Pardubický Czech Open byl opět dějištěm několika oficiálních mezinárodních akcí. Hlavní
turnaje D a E byly hrány jako Mistrovství Evropy amatérů s ELO do 2000 a 1800. Ve stejných
kategoriích se rozdávaly medaile v Mistrovství Evropy amatérů v rapid šachu.
Stejně jako v loňském roce se Pardubice staly dějištěm Mistrovství Evropy juniorských družstev.
Česká republika obsadila obě kategorie, boj o nejvyšší post se čekal od dívek (ve složení
Havlíková, K. Olšarová), které byly první nasazené, konečné 3. místo lze však hodnotit spíše
pozitivně. Naši junioři skončili na 4. místě, ale s výrazným odstupem od medailí, pochvalu
zaslouží na první šachovnici hrající Jan Krejčí.
Dvě významné nemistrovské mezinárodní akce uspořádala Pražské šachová společnost. Ve dnech
22. – 24. 4. 2010 se v Praze odehrál exhibiční zápas Davida Navary proti Juditě Polgárové a ve
dnech 20. – 27. 11. 2010 se v Mariánských Lázních uskutečnil zápas Sněženek (za které úspěšně
bojovala i česká reprezentantka Tereza Olšarová) proti Machrům.
Výsledky mezinárodních turnajů s účastí českých hráčů
Naši reprezentanti si i v roce 2010 připsali několik zajímavých úspěchů na mezinárodních mistrovských
akcích. Van Nguyen se stal mistrem Evropské unie v kategorii do 10 let, Vlastimil Jansa se stal
vicemistrem světa mezi seniory, sympatické je 4. místo Kristýny Havlíkové na Mistrovství světa dívek do
18 let, ve stejné kategorii na Mistrovství Evropy byla Karolína Olšarová 5. Na ME jednotlivců bojovali
hned tři naši hráči v tie–breaku o postup do Světového poháru – podařilo se to pouze jedinému –
Vlastimilu Babulovi. S úspěchy však přichází ruku v ruce i neúspěchy. Na nejdůležitější týmové akci roku
– Šachové olympiádě – skončili naši muži na 20. místě a ženy dokonce hluboko v poli poražených až na
50. místě. Hluboko v poli poražených skončili naši reprezentanti i na Mistrovství světa juniorů a i
výsledky většiny reprezentantů na MS a ME mládeže jsou průměrné až podprůměrné.
Čeští reprezentanti se v průběhu roku účastnili i dalších významných turnajů. Nejsilnější český hráč
současnosti David Navara obsadil na přelomu roku 2010/2011 4. místo na turnaji se slavnou tradicí v
italském Reggio Emilia, Viktor Láznička vyhrál v roce 2010 open turnaj v americké Philadelphii a
zavřený turnaj v maďarském Paksu (zde získal neuvěřitelných 8 bodů z 10 a 2,5 bodu náskoku v turnaji
s průměrným ratingem 2629)!
Šachová olympiáda družstev
Chanty–Mansijsk (RUS), 20. 9. – 4. 10. 2010
Muži – open 11 kol (149 družstev): 1. Ukrajina 19, 2. Rusko1 18, 3. Izrael 17,... 20. Česká republika 14
(Navara 6/10, Láznička 7,5/11, Hráček 5,5/9, Votava 2/5, Babula 7/9).
Ženy – open 9 kol (115 družstev): 1. Rusko1 22, 2. Čína 18, 3. Gruzie 16…50. Česká republika 11
(Kulovaná 4,5/9, Němcová K. 6/10, Havlíková 4,5/9, Sikorová 4,5/8, Olšarová 4/8).
Mistrovství světa juniorů:
Chotowa–Czarna (POL), 3. – 16. 8. 2010
Junioři: 1. Andreikin Dmitry (RUS) 10, 2. Sjugirov Sanan (RUS) 10, 3. Swiercz Dariusz (POL) 9, … 47.
Ponížil Cyril 7, 79. Kriebel Tadeáš 6, 109. Pecha Tomáš 4,5, celkem 121 hráčů.
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Juniorky: 1. Muzychuk Anna (SLO) 9,5, 2. Girya Olga (RUS) 9,5, 3. Padmini Rout (IND) 9,5…
16. Němcová Kateřina 8, 36. Olšarová Tereza 6,5, 54. Marečková Martina 6, celkem 81 hráček.
Mistrovství světa mládeže:
Porto Carras, Halkidiki (GRE), 19. – 31. 10. 2010
H18: 1. Zierk Steven C (USA) 9,5, 2. Ter–Sahakyan Samvel (ARM) 8,5, 3. Grandelius Nils (SWE) 8,…
21. Bureš Jaroslav 6,5, celkem 109 hráčů.
D18: 1. Kazimova Narmin Nizami (AZE) 9, 2. Cori T Deysi (PER) 9, 3. Hoang Thi Nhu Y (VIE) 8, 4.
Havlíková Kristýna 8, celkem 72 hráček.
H16: 1. Dragun Kamil (POL) 8,5, 2. Sadzikowski Daniel (POL) 8,5, 3. Bukavshin Ivan (RUS) 8,… 39.
Kriebel Tadeáš 6,5, celkem 140 hráčů.
D16: 1. Ziaziulkina Nastassia (BLR) 8,5, 2. Nguyen Thi Mai Hung (VIE) 8,5, 3. Schut Lisa (NED) 8,5,…
40. Phamová Xuan Mai 6, celkem 97 hráček.
H14: 1. Izzat Kanan Azar (AZE) 9, 2. Shiven Khosla (IND) 8,5, 3. Alekseenko Kirill (RUS) 8,5… 47.
Fargač Martin 6, celkem 128 hráčů.
D14: 1. Saduakassova Dinara (KAZ) 9, 2. Hakimifard Raana (IRI) 8,5, 3. Nandhidhaa Pv (IND) 8,5… 56.
Maříková Jana 5,0, celkem 99 hráček.
H12: 1. Wei Yi (CHN) 9, 2. Troff Kayden W (USA) 9,0, 3. Duda Jan–Krzysztof (POL) 8,5,… 28. Rýdl
Jiří 7, 57. Petr Jan 6, celkem 150 hráčů.
D12: 1. Osmak Iulija (UKR) 9, 2. Ivana Maria Furtado (IND) 9, 3. Mahalakshmi M (IND) 8,5…82.
Fusková Martina 4,5, celkem 117 hráček.
H10: 1. Cao Jason (CAN) 9, 2. Xiong Jeffrey (USA) 9, 3. Puranik Abhimanyu (IND) 8,5,… 32. Nguyen
Thai Dai Van, 74. Mrkus František 5,5, celkem 150 hráčů.
D10: 1. Nominerdene Davaademberel (MGL) 9, 2. Abdumalik Zhansaya (KAZ) 9, 3. Obolentseva
Alexandra (RUS) 8,…75. Brunová Blanka 4,5, celkem 107 hráček.
H8: 1. Gadimbayli Abdulla Azar (AZE) 9,5, 2. Rudraksh Parida (IND) 9, 3. Shevchenko Kirill (UKR)
8,5…84. Haase Pavel 4,5, celkem 124 hráčů.
D8: 1. Li Yunshan (CHN) 10,5, 2. Morvay Eszter (SVK) 9, 3. Serikbay Assel (KAZ) 8, … 53.
Drastichová Anežka 5, celkem 81 hráček.
Mistrovství světa seniorů:
Arco (ITA), 6. –26. 10. 2010
1. Vaisser Anatoly (FRA) 8,5, 2. Jansa Vlastimil 8,5, 3. Dydyshko Viacheslav (BLR) 8,5 … 64. Mesiarik
Rudolf 6,5, 116. Růčka Alois 5,5 … celkem 224 hráčů.
Mistrovství Evropy jednotlivců:
Rijeka (CRO), 6. – 17. 3. 2010
1. Nepomniachtchi Ian (RUS) 9, 2. Jobava Baadur (GEO) 8, 3. Timofeev Artyom (RUS) 8,5… 33. Hráček
Zbyněk 7,5, 35. Navara David 7,5, 40. Babula Vlastimil 7,5, 44. Štoček Jiří 7, 63. Láznička Viktor 7,
255. Plát Vojtěch 5, 323. Partyš Petr 4,5, 400.Von Mahren Bivoj 2…celkem 408 hráčů.
Mistrovství Evropy žen:
Rijeka (CRO), 6. 3. – 17. 3. 2010
1. Cramling Pia (SWE) 9, 2. Cmilyte Viktorija (LTU) 8,5, 3. Socko Monika (POL) 8… 77. Sikorová
Olga 5,5, 112. Němcová Kateřina 5, 132. Pertlová Soňa 4, celkem 158 hráček.
Mistrovství Evropy mládeže:
Batumi (GEO), 19. – 29. 9. 2010
H18: 1. Durarbeyli Vasif (AYE) 8, 2. Ter–Sahakyan Samvel (ARM) 8, 3. Bogdanovich Stanislav (UKR)
6,5,… 13. Krejčí Jan 5, 30. Kuchynka Lukáš 4… celkem 41 hráčů.
D18: 1. Tsatsalashvili Keti (GEO) 7, 2. Kulon Klaudia (POL) 6,5, 3. Abdulla Khayala Mardan (AZE) 6,5,
… 5. Olšarová Karolína 5,5, … celkem 32 hráček.
H16: 1. Bukavshin Ivan (RUS) 7, 2. Grigoryan Karen H (ARM) 7, 3. Kovalev Vladislav (BLR) 7,5, … 32.
Karlík Ondřej 4,5, … celkem 60 hráčů.
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D16: 1. Danelia Mariam (GEO) 7,5, 2. Arabidze Meri (GEO) 7,5 3. Turkova Karolina (SVK) 6,5, … 33.
Langnerová Karolína 4, … celkem 48 hráček.
H14: 1. Bortnik Alexandr (UKR) 7,5, 2. Usmanov Vasily (RUS) 7, 3. Giroyan Gary (FRA) 6,5, … 32.
Haman Jakub 5, … celkem 81 hráčů.
D14: 1. Fataliyeva Ulviyya Hasil (AZE) 7,5, 2. Styazhkina Anna (RUS) 6,5, 3. Gogishvili Dea (GEO) 6,5,
… 28. Lužíková Nicola 4, … celkem 44 hráček.
H12: 1. Ali Marandi Cemil Can (TUR) 7,5, 2. Shtembuliak Evgeny (UKR) 7,5, 3. Paravyan David (RUS)
7, … 62. Kratochvíl Vít 4, … celkem 87 hráčů.
D12: 1. Goryachkina Alexandra (RUS) 8,5, 2. Osmak Iulija (UKR) 8, 3. Haussernot Cecile (FRA) 6,5, …
27. Pýchová Nela 5, 34. Suchomelová Simona 4,5, … celkem 61 hráček.
H10: 1. Gazik Viktor (SVK) 8,5, 2. Nikitenko Mihail (BLR) 7, 3. Maltsev Leonid (UKR) 7,… 54.
Soukup Václav 4, celkem 78 hráčů.
D10: 1. Kiolbasa Oliwia (POL) 7, 2. Jibuti Nata (GEO) 7, 3. Jalaghonia Nino (GEO) 7, … 39. Řeřábková
Eliška 3,5, … celkem 53 hráček.
H8: 1. Gadimbayli Abdulla Azar (AZE) 8, 2. Sargsyan Shant (ARM) 7,5, 3. Shevchenko Kirill (UKR) 7,
… 40. Dolanský Lukáš 4,5, … celkem 73 hráčů.
D8: 1. Andreeva Antova Gabriela (BUL) 7,5, 2. Goltseva Ekaterina (RUS) 7, 3. Shpanko Nadiia (UKR) 7,
… 13. Němcová Karin 5,5, … celkem 47 hráček.
Mistrovství Evropy juniorských družstev:
Pardubice (CZE), 15. 7. – 21. 7. 2010
Junioři: 1. Polsko 13, 2. Rumunsko 11, 3. Maďarsko 10, 4. Česká republika 7 (Krejčí 5,5/7, Kuchynka
Lukáš 2/5, Tuma Jakub 3/6, Kratochvíl Josef 3/6, Vlasák Lukáš 2/4), …celkem 8 družstev.
Juniorky: 1.Polsko 10, 2. Německo 10, 3. Česká republika 9 (Havlíková 5/7, Olšarová 4/7) … celkem
11 družstev.
Mistrovství Evropy seniorů 2010
Thessaloniki (GRE), 10. – 18. 4. 2010
1. Tseshkovsky Vitaly (RUS) 7, 2. Kupreichik Viktor D (LTU) 6,5, 3. Timoscenko Gennadij
(SVK) 6,… bez české účasti … celkem 36 hráčů.
Mistrovství Evropy seniorských družstev 2010
Dresden (GER), 10. – 18. 2. 2010
1. Rusko 18, 2. Švýcarsko 14, 3. Finsko 13… 6. Česká republika 11 (Jansa 5,5/7, Lechtýnský
6,5/9, Přibyl 4,5/9, Trapl 4,5/8, Pacl 1,5/3), … celkem 78 družstev.
Mistrovství EU mládeže
Mureck (AUT), 4. – 12. 8. 2010
U8: 1. Chukavin Kirill (EST) 7,5, 2. Morvay Eszter (SVK) 7,5, 3. Ortin Blanco Inigo (ESP) 6,5…18.
Kaňoková Martina (4. mezi děvčaty) 5, 26. Sýkora Marek 4, … celkem 40 hráčů.
U10: 1. Nguyen Thai Dai Van 7, 2. Uksini Bardhyl (AUT) 7, 3. Mesaros Florian (AUT) 6,5… 11. Liška
Jiří 5,5, 46. (16. D) Kalinová Eliška 3, … celkem 51 hráčů.
U12: 1. Repka Christopher (SVK) 7, 2. Tumanov Dmitry (FIN) 7, 3. Markoja Boris (SLO) 6,5…5. Petr
Jan 6,5, 37. (8. D) Novotná Barbora 3,5, … celkem 50 hráčů.
U14: 1. Beukema Stefan (NED) 8,5, 2. Eltigani Omar (HUN) 6,5, 3. Bida Mihai–Eugen (ROU) 6,5…27.
Pavelek Tomáš 4,5, 33. (6. D) Vlčková Karolína 4, … celkem 46 hráčů.
Otevřené mistrovství Evropy amatérů s ELO FIDE < 2000
Pardubice, 24. 7. – 31. 7. 2010
1. Savitskiy Alexey (RUS) 8, 2. Butchak Ruslan (UKR) 7,5, 3. Brenninger Daniel (ITA) 7,5…4. Šafařík
Jakub 7,5, 5. Šlampa Jan 7,5,… celkem 290 hráčů.
Z toho pořadí ME žen: 1. Polivoda Anastasiia (RUS) 6, 2. Leonardi Caterina (SLO) 6, 3. Schmalhorst
Sophia (GER) 6, … 20. Nytrová Adéla 4.
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Otevřené mistrovství Evropy amatérů s ELO FIDE < 1800
Pardubice, 24. 7. – 31. 7. 2010
1. Abkadyrov Rafail (RUS) 8,5, 2. Naghiyev Rafael (AZE) 7,5, 3. Galchenko Vadim (RUS) 7,5 … 4.
Linhart Jaroslav 7, … celkem 218 hráčů.
Z toho pořadí ME žen: 1. Cioteanu Andrada–Nicoleta (ROU) 6,5, 2. Schaefer Annabelle (GER) 5,5, 3.
Liez Franziska (GER) 5,5 … 5. Zoerklerová Eliška 5,5.
Mistrovství Evropy amatérů s ELO FIDE < 2000 v rapid šachu
Pardubice, 21. 7. – 22. 7. 2010
1. Butchak Ruslan (UKR) 8, 2. Popper Tomáš 7, 3. Klain Václav 7, … 7. Zelenka Jaroslav 6,5, 9.
Půlpán Jakub 6, … celkem 80 hráčů.
Z toho pořadí ME žen: 1. Zakhartsova Inga (RUS) 5,5, 2. Hanzatjan Anaid (EST) 5,5, 3. Němcová
Karolína 5,5.
Mistrovství Evropy amatérů s ELO FIDE < 1800 v rapid šachu
Pardubice, 21. 7. – 22. 7. 2010
1. Savitskiy Alexey (RUS) 8,5, 2. Hofírek Benedikt 8, 3. Dubinsky Alexander (RUS) 7…6. Macek
Oldřich 7, 7. Boháček Milan 6,5, … celkem 128 hráčů.
Z toho pořadí ME žen: 1. Londinová Jana 5,5, 2. Rau Nikita (GER) 5,0 3. Elisarová Taisia (RUS)
5,0.
Mitropa Cup
Chur (SUI), 29. 5. – 6. 6. 2010
muži: 1. Itálie 15, 2. Maďarsko 14, 3. Švýcarsko 11… 7. Česká republika (Šimáček 4,5/9, Žilka
4/9, Krejčí 4/9, Talla 4/9) 7,… celkem 10 družstev.
ženy: 1. Itálie 13, 2. Slovinsko 11, 3. Maďarsko 11 … 6. Česká republika (Havlíková 4,5/9,
Olšarová K. 4/9, ) 8,… celkem 10 družstev.
Evropský pohár klubových družstev 2010
Plovdiv (BUL), 5. – 23. 10. 2010
1. Economist–SGSEU–1 Saratov 1 13, 2. Yugra 11, 3. A DAN DZO & PGMB – Chernigiv 11,…
13. G–Team Nový Bor 9 (Láznička 3,5/6, Hráček 3/6, Bartel 3/7, Štoček 4/7, Markoš 2,5/6,
Hába 5/7, Cvek 1,5/3), celkem 49 družstev.

Mistrovské soutěže:
Většina plánovaných mistrovských akce v roce 2010 proběhla bez větších závad, bohužel se ale
nepodařilo sehnat pořadatele na Finále Poháru ČR družstev v rapid šachu, tato v minulosti oblíbená soutěž
tak v letošním roce zůstala bez republikového vyvrcholení. Zrušeno (jak pro rok 2010 tak pro rok
následující) bylo také z organizačních a finančních důvodů i Polofinále MČR jednotlivců. V průběhu roku
bylo vyhlášeno celkem 45 nových mistrů České republiky. Vítězem extraligy se stalo družstvo
1. Novoborského ŠK, titul dorosteneckých přeborníků je zpět v rukou BŠS Frýdek–Místek. Změnu
systému po dlouhých letech pocítila i nejprestižnější domácí mistrovská akce – Mistrovství ČR
jednotlivců. Hrálo se švýcarským systém a ve stejné turnaji se bojovalo i o nejvyšší tituly mezi ženami –
bližší informace v samostatné kapitole této zprávy.
Na všechny mistrovské akce, kam poskytuje ŠSČR finanční dotaci, je podepisována s pořadateli smlouva,
dotace na všechny mistrovské akce byly poskytnuty v rozpočtované výši, všichni pořadatelé povinnost
uspořádat mistrovskou akci splnili se ctí, za což jim patří velký dík. Zvláštní pozornost si zaslouží nejvyšší
soutěž družstev žen, která je hrána jako společná Česko–Slovenská Extraliga družstev žen, letošní
2. ročník se uskutečnil ve slovenském Martině, na příští ročník, který bude v Malenovicích, byla již
podepsána smlouva se sponzorem – společností Czechoslovak Real CZ.
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V souladu se Soutěžním řádem ŠSČR byl do konce května vydán nový Termínový kalendář 2010/2011
(schválen na 57. schůzi VV 18. 5. 2010), bohužel vzhledem ke změnám v termínech ME jednotlivců a
následně i Bundesligy, byla na následující 58. schůzi VV 20. 7. 2010 provedena změna přesunutím
posledního dvoukola extraligy.
Přehled mistrů ČR pro rok 2010 ukazuje následující tabulka a další podrobnosti k mistrovským soutěžím
naleznete ve zprávě STK ŠSČR a KM ŠSČR.

Galerie mistrů ČR 2010
Kategorie
Družstva
Družstva dorost
Družstva žen

Místo konání
dlouhodobá soutěž
2009/2010
dlouhodobá soutěž
2009/2010
24.–27.6.2010,
Martin

Mistr ČR

1. Novoborský
ŠK
BŠŠ Frýdek–
Místek

Složení / Oddíl
Vitiugov, Láznička, Hráček, Bartel, Štoček,
Markoš, Hába, Kalod, Cvek, Vokáč, Klíma,
Vrána
Straka, Kočiščák, Rabatin, Pavelek, Bujnošek,
Mourová, Jan Kozel, Svoboda, Ji.Kozel

ŠK Slavia Orlová

Jakubiec, K. Olšarová, T. Olšarová,

Družstva starších žáků

Seč, 29.–30.5.2010

BŠŠ Frýdek–Místek

Družstva mladších žáků

Kyjov, 11.–13.6.2010

2222 ŠK Polabiny

Pagerka, Pavelek, Svoboda, Kozel, Marek,
Zemková
J.Půlpán, Mráz, M.Půlpán, Řezníček, Cach,
Hofman, Hofmanová,

soutěž se neuskutečnila

–––

–––

Pardubice, 15.–18.7.2010
Havlíčkův Brod, 11.–
12.9.2010
Malenovice, 20.–
21.4.2010

ŠK Zikuda Turnov

Ftáčník, Neuman, Kulhánek, Vojta, Možný

BŠŠ Frýdek–Místek

Kriebel, Štukner, Novosadová, Pavelková

Pohár ČR v rapid šachu
družstev
Čtyřčlenná družstva
Juniorská družstva rapid
Přebor škol 1.–5. třída
Přebor škol 6.–9. třída

Vyškov, 30.–31.3.2010

Přebor škol střední školy

Štědronín, 20.–21.4.2010

Muži
Ženy
H20
H18
D20
D18
H16
H14
H12
H10
D16
D14
D12
D10
H8
D8

Ostrava, 1. – 9.5.2010
Ostrava, 1. – 9.5.2010
Kouty n.D., 5.–13.3.2010
Kouty n.D., 5.–13.3.2010
Přibyslav, 14.–20.11.2010
Přibyslav, 14.–20.11.2010
Kouty n.D., 6.–13.3.2010
Kouty n.D., 6.–13.3.2010
Kouty n.D., 6.–13.3.2010
Kouty n.D., 6.–13.3.2010
Kouty n.D., 6.–13.3.2010
Kouty n.D., 6.–13.3.2010
Kouty n.D., 6.–13.3.2010
Kouty n.D., 6.–13.3.2010
Seč, 15.–17.5.2010
Seč, 15.–17.5.2010
Pardubice, 21. 7. – 22. 7.
2010
Znojmo, 24. – 25. 4. 2010
Havlíčkův Brod, 11.–
12.9.2010
Havlíčkův Brod, 11.–
12.9.2010
dlouhodobá soutěž
2009/2010
Praha, 18.12.2010

Muži rapid
Rapid ženy
Junioři rapid
Juniorky rapid
Grand–Prix rapid
Blesk muži

6. ZŠ Frýdek–
Místek
ZŠ a MŠ Boršice
Gymnázium P. B.
Frýdek–Místek
Navara David
Němcová Kateřina
Ponížil Cyril
Bureš Jaroslav
Olšarová Karolína
Olšarová Karolína
Kriebel Tadeáš
Fargač Martin
Rýdl Jiří
Mrkus František
Phamová Xuan Mai
Maříková Jana
Fusková Martina
Brunová Blanka
Pastrnek Michal
Vítová Anna

Kula, Kuchař, Filip, Berezjuk, Linha
Volčík, Pfeffer, Tománek, Slabá
Rojíček, Pecha, Rabatin, Konštacký
ŠK Mahrla Praha
BŠŠ Frýdek–Místek
ŠK Zlín
A64 Grygov
ŠK Slavia Orlová
ŠK Slavia Orlová
MSA Dolní Benešov
TŽ Třinec
Spartak Vlašim
ŠK Staré Město
ŠK Zlín
ŠK Veselí n.L.
ŠK Staré Město
DDM Planá u Mar.L.
TJ Tourist Biomedica Říčany
Sokol Hradec Králové

Babula Vlastimil

A64 Grygov

Sikorová Olga

TŽ Třinec

Bureš Jaroslav

A64 Grygov

Novosadová
Kristýna

BŠŠ Frýdek–Místek

Velička Petr

GEOFIN Ostrava

Navara David

ŠK Mahrla Praha
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Blesk ženy
Blesk mládež
Senioři nad 50 let
Senioři nad 60 let
Senioři nad 70 let
Bleskový maratón
"Holanďany"
Fischerovy šachy
H14 rapid
D14 rapid
H12 rapid
D12 rapid
H10 rapid
D10 rapid

Praha, 18.12.2010
Praha, 18.12.2010
Rychnov n.Kn., 23. – 29.
8. 2010
Rychnov n.Kn., 23. – 29.
8. 2010
Rychnov n.Kn., 23. – 29.
8. 2010
Pardubice, 19.–20.7.2010
Pardubice, 19. 7. 2010
Pardubice, 20. 7. 2010
Klatovy, 11.–12.9.2010
Klatovy, 11.–12.9.2010
Klatovy, 11.–12.9.2010
Klatovy, 11.–12.9.2010
Klatovy, 11.–12.9.2010
Klatovy, 11.–12.9.2010

Sikorová Olga
Kratochvíl Josef

ŠK Caissa Třebíč

Novotný Josef

Panda Rychnov n.Kn.

Pilař Miloslav

Sokol Vyšehrad

Jaček Miloslav

Sokol Mladá Boleslav

Plát Vojtěch
Šlesinger – Jezbera
Petr Martin
Půlpán Jakub
Maříková Jana
Hofírek Benedikt
Fusková Martina
Mrkus František
Brunová Blanka

TŽ Třinec

TŽ Třinec

TJ Slavia Hradec Králové
2222 ŠK Polabiny
2222 ŠK Polabiny
ŠK Veselí n.L.
ŠK Lokomotiva Brno
ŠK Staré Město
ŠK Staré Město
DDM Planá u Mar.L.

Statistika počtu mistrovských titulů dle oddílů
Oddíl
BŠŠ Frýdek–Místek
TŽ Třinec, ŠK Staré Město
ŠK Slavia Orlová, A64 Grygov, 2222 ŠK Polabiny
ŠK Zlín, ŠK Veselí n.L., ŠK Mahrla Praha, DDM Planá u Mar.L.
TJ Tourist Biomedica Říčany, TJ Slavia Hradec Králové, ŠK Zikuda Turnov, ŠK Lokomotiva Brno, ŠK Caissa Třebíč,
Spartak Vlašim, Sokol Vyšehrad, Sokol Mladá Boleslav, Sokol Hradec Králové, Panda Rychnov n.Kn., MSA Dolní
Benešov, GEOFIN Ostrava, 1. Novoborský ŠK

Počty titulů
5
4
3
2
1

Do statistiky nejsou započítány výsledky Přeboru škol.

Mistrovství ČR mužů 2010
Mistrovství ČR jednotlivců v kategoriích mužů a žen 2010 proběhlo v Ostravě v „novém“ květnovém
termínu. Po delší době se hrálo švýcarským systémem společně muži a ženy v jednom turnaji a suverénní
postavení potvrdil D. Navara, mezi ženami si přebornický titul vybojovala Kateřina Němcová. Hodnocení
mistrovství provedl VV na své 57. schůzi 18. 5. 2010; mistrovství bylo označeno za velmi zdařilé jak po
organizační stránce tak po stránce kvality účasti a VV vyslovil ostravským organizátorům v čele s panem
Jelínkem za uspořádání MČR jednotlivců 2010 poděkování. Diskuze na téma systému bojů o nejvyšší
mistrovské tituly byla z úrovně STK přesunuta na jednání výkonných výborů, a to v průběhu od minulé
konference až do termínu přijetí novely Soutěžního řádu dne 13. 9. 2010 (na 59. schůzi VV).

Mistrovství ČR v bleskovém šachu jednotlivců 2010
Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2010 se konalo v „tradičním“ místě v Kongresovém sále ČVUT
v Praze opět v režii Šachového svazu České republiky. Účast ve všech třech kategoriích, výsledky,
bojovný průběh i mediální dopad opětně potvrdily správnost systému mistrovství. Česká televize vysílala
z mistrovství hodinový záznam na programu ČT4 Sport. Výraznou pomocí pro pořádání byla i v loňském
roce finanční dotace z Magistrátu města Prahy. Systém soutěže (základní část 13 kol a vyřazovací část čtyř
nejlepších) ve třech kategoriích (muži, ženy, mládež) zůstal zachován z minulých let a opět přinesl
zajímavé a dramatické boje. Tituly vybojovali David Navara, Olga Sikorová a Josef Kratochvíl.
Vyhodnocení mistrovství bylo provedeno na 61. schůzi 17. 1. 2011, kde bylo rovněž schváleno
i vyúčtování celé akce.

Databáze členské základny
Databáze členské základny ŠSČR a agenda s tím spojená je i nadále vedena na pracovišti ŠSČR v Ostravě
administrativní pracovnicí ŠSČR bez nejmenších problémů paní Jitkou Kniezkovou. Výstupy z databáze
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jsou umisťovány na webové stránky téměř ihned po zpracování, což velmi usnadňuje kontrolu nově
zadaných údajů a zvyšuje přehled o skutečném stavu členské základny. Dle údajů z databáze konce roku
bylo provedeno srovnání počtu členské základny – bližší podrobnosti, stejně jako další statistické
zajímavosti, viz zpráva Organizační komise ŠSČR.

Žebříčky ČR
Absolutní pořad hráčů CZE
Poř.
1.
2.
3.
5.
4.
6.
7.
9.
8.
10.

R.
nar.
85
88
70
74
77
73
77
74
65
42

Jméno hráče
Navara David
Láznička Viktor
Hráček Zbyněk
Votava Jan
Štoček Jiří
Babula Vlastimil
Oral Tomáš
Polák Tomáš
Hába Petr
Jansa Vlastimil

Titul
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

FRL k
1.1.11
2708
2688
2631
2569
2567
2536
2533
2532
2529
2513

FRL k
1.1.10
2708
2652
2620
2561
2592
2554
2546
2500
2542
2495

rozdíl
0
+36
+11
+8
–25
–18
–13
+32
–13
+18

Oddíl
ŠK Mahrla Praha
1. Novoborský ŠK
1. Novoborský ŠK
ŠK Rapid Pardubice
1. Novoborský ŠK
Agentura 64 Grygov
ŠK Mahrla Praha
ŠK Zlín
1. Novoborský ŠK
JOLY Lysá nad Labem

Pořadí českých žen
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.

R.
nar.
87
92
90
75
59

Jméno hráče
Kulovaná Eva
Havlíková Kristýna
Němcová Kateřina
Sikorová Olga
Richtrová Eliška

Titul
WGM
WIM
WGM
WIM
WGM

FRL k
1.1.11
2350
2297
2289
2278
2271

FRL k
1.1.10
2302
2155
2272
2256
2233

rozdíl
+48
+142
+17
+22
+38

Oddíl
ŠK Gordic Jihlava
TŽ Třinec
BŠŠ Frýdek–Místek
TŽ Třinec
QCC Č.Budějovice

Pořadí českých juniorů
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno hráče
Krejčí Jan
Plát Vojtěch
Ponížil Cyril
Bureš Jaroslav
Tuma Jakub

Rok
nar.
92
94
91
93
92

Titul
IM
IM
FM
M
M

FRL k
1.1.11
2443
2422
2398
2363
2305

FRL k
1.1.10
2454
2388
2304
2257
2201

rozdíl
–11
+34
+94
+106
+104

Oddíl
Tatran Litovel
TŽ Třinec
ŠK Zlín
A64 Grygov
Glaverbel Czech Teplice

Pořadí českých juniorek
Poř.
1.
2.
3.
4
5

Jméno hráče
Havlíková Kristýna
Olšarová Tereza
Olšarová Karolína
Miturová Magdaléna
Němcová Karolína

Rok
nar.
92
91
93
93
93

Titul
WIM
WFM
WFM
WFM
KMž

FRL k
1.1.11
2297
2216
2195
2082
2007

FRL k
1.1.10
2155
2162
2168
2015
1940

FRL k
1.1.11
2296
2169
2167
2128
2111

FRL k
1.1.10
2203
2134
2062
2053
2005

rozdíl
+142
+54
+27
+67
+67

Oddíl
ŠK Sokol Klatovy
SK Slavia Orlová
SK Slavia Orlová
BŠŠ Frýdek–Místek
OAZA Praha

Pořadí mládeže do 16 let
Poř.
1
2
3
4
5

Jméno hráče
Kriebel Tadeáš
Baláček Tadeáš
Čižinský Petr
Kraus Tomáš
Seidl Štěpán

Rok
nar.
95
95
95
95
95

Titul
FM
KM
KM
KM
KM

rozdíl
+93
+35
+105
+75
+106

Oddíl
MSA Dolní Benešov
Sokol Kolín
2222 ŠK Polabiny
Jiskra Hořice
Sokol Bedřichov

Mezinárodní tituly
Také v průběhu minulého roku byly zpracovány a zaslány na FIDE k vyřízení žádosti o udělení
mezinárodních titulů. Činnost FIDE v této oblasti byla v posledním roce velmi pružná, tituly FM byly
vyřizovány během několika dní a ostatní tituly bezprostředně po jejich schválení.
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Titul mezinárodního velmistra (GM) byl udělen Vladimíru Tallovi, titul mezinárodního mistra (IM)
Neklanu Vyskočilovi, titul mezinárodní mistryně (WIM) Kristýně Havlíkové, Tereze Olšarové a Karolíně
Olšarové, tituly mistra FIDE (FM) Janu Vránovi, Ondřeji Matrasovi, Tadeáši Kriebelovi, Michalu
Moravcovi, Josefu Kratochvílovi, Pavlu Švandovi, Vlastimilu Pízovi a Radomíru Caletkovi, mistryní
FIDE (WFM) se stala Magdalena Miturová. Mezinárodní tituly kandidát mistra (CM) získali Luboš Kříž a
Zdeněk Urban.
Mezinárodní titul – mezinárodní rozhodčí byl udělen Petru Harasimovičovi.
Po obsáhlé korespondenci rozhodla FIDE udělit trenérské tituly FIDE Trainer (FT) pro M. Vokáče,
J. Juřka, E. Gonsiora a R. Biolka. Bohužel však následně v rozporu s dohodou naúčtovala poplatek za
podání žádostí o trenérské tituly, částka je ve výši 1.700 Euro (3x 300 za senior trenéry a 4x 200 za FIDE
trenéry), tj. cca 45.000 Kč! Po několika marných pokusech (protestní dopisy, osobní jednání, řešení při
kongresu) rozhodl VV vzhledem k hrozícím sankcím ze strany FIDE v případě nezaplacení tuto částku
uhradit.

VV jako odvolací orgán
VV ŠSČR projednával v průběhu roku několik odvolání:
• na 57. schůzi 18. 5. 2010 projednal VV námitku paní A. Navrátilové proti rozhodnutí KM ŠSČR
o rozdělení hodin individuálního tréninku 2010/2011, potvrdil, že KM při výběru nepochybila a tuto
námitku zamítl; následně přijal informaci od KM, která vzhledem k uvolněným hodinám při odmítnutí
individuální trenérské péče Nicoly Lužíkové do systému individuální péče Jiřího Navrátila zařadila,
• na 57. schůzi 18. 5. 2010 VV vyhověl VV odvoláním SK Slavoj Velké Pavlovice, SK Junior
Prostějov, ZŠ Hartmanice a SKK ZP Rokycany proti rozhodnutí OK ŠSČR o udělení pokuty za pozdní
registraci a pokutu ve výši 500 Kč ve všech případech prominul,
• na 58. schůzi 20. 7. 2010 projednal VV Odvolání Mgr. V. Pelikána proti rozhodnutí STK ŠSČR ze dne
5. 5. 2010 ve věci konkurzu na vedoucí 2. ligy skupiny A, potvrdil, že STK ŠSČR při rozhodování o
konkurzu postupovala plně v souladu s legislativou a odvolání zamítl,
• na 58. schůzi 20. 7. 2010 projednal VV Odvolání ŠK GEOFIN Ostrava proti rozhodnutí STK ŠSČR
o udělení pokuty za sehrání utkání v jiném termínu, potvrdil, že STK ŠSČR udělila pokutu v souladu
s rozpisem soutěže a odvolání zamítl,
• na 58. schůzi 20. 7. 2010 VV vyhověl Odvolání Sokola Úsov proti rozhodnutí OK ŠSČR o udělení
pokuty za pozdní registraci a pokutu ve výši 500 Kč prominul,
• na 60. schůzi 9. 11. 2010 zamítl VV stížnosti zástupců ŠŠ Panda Rychnov na Mistrovství Čech jako
neoprávněnou.

Lektorská činnost VV
Ve dnech 11. – 12. 9. 2010 proběhlo školení rozhodčích 1. třídy (vyškoleno bylo nových 7
rozhodčích), v září před zahájením soutěží družstev proběhly semináře rozhodčích nejvyšších tříd
(podrobnosti viz zpráva KR).
V minulém roce proběhl seminář trenérů 2. třídy a ve druhé polovině roku bylo zahájeno školení nových
trenérů 2. třídy (podrobnosti viz zpráva TMK).

Příprava volební konference ŠSČR 2011
Přípravě volební konference se VV věnoval na několika schůzích VV. Na 58. schůzi 20. 7. 2010 bylo
schváleno uskutečnění Konference ŠSČR 2011 v Havlíčkově Brodě v hotelu Slunce v sobotu 26. 2. 2011,
zároveň byly přijaty návrh Jednacího řádu a Volební řád.
Na 60. schůzi 9. 11. 2010 byly schváleny počty delegátů a diskutována otázka přípravy Zprávy o činnosti
a přípravy rozpočtu ŠSČR na rok 2011. Současně s tím bylo potvrzeno, že rozpočet i přes plánovaný velký
deficit v příjmové části bude připraven jako vyrovnaný. Na 61. schůzi 17. 1. 2011 VV projednal návrh a
schválil návrh rozpočtu, ten je jako vyrovnaný předložen konferenci.
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Další činnost VV
• Úspěšně probíhá spolupráce s p. Herzogem, autorem losovacího programu Swiss Manager. V průběhu

•
•

•

•
•
•

roku byla úspěšně dokončena revize „počeštění“ programu a ŠSČR bylo bezplatně poskytnuto 300
unikátních kódů pro rozhodčí, které jsou prostřednictvím KR distribuovány mezi rozhodčí, nová je také
možnost importu databáze s diakritikou,
probíhala spolupráce při prodeji cvičebnice Trénujeme s Figurkou, pravidelně čtvrtletně dle smlouvy je
se společností Figurky o.p.s prováděno vyúčtování prodeje a finanční vyrovnání,
pokračovala kauza žaloby na ochranu osobnosti, kterou na Šachový svaz České republiky podal
R. Kaiser. Situací kolem kauzy se zabýval VV na 61. schůzi 17. 1. 2011, především otázkou definice
vyřazeného hráče v naší legislativě. VV uložil OK zabývat se touto otázkou po zvolení nového VV.
Soudní stání mělo proběhnout 4. 2. 2011, strana žalující však po zveřejnění omluvného článku
týkajícího se definice vyřazeného členství na webových stránkách ŠSČR žalobu několik dní před
stanoveným termínem stáhla,
na své 56. schůzi 30. 3. 2010 vzal VV s povděkem na vědomí informaci, že dne 12. 3. 2010 byl při
vyhlašování cen fair–play udělovaných Českým olympijským výborem oceněn také mezinárodní mistr
Štěpán Žilka. "Čestný diplom za čin" dostal za svůj fair–play čin na finále Poháru ČR v rapid šachu
družstev ve Františkových Lázních 20. 9. 2009, kdy v partii posledního kola proti velmistru Vlastimilu
Jansovi v horší pozici, mohl vyhrát partii na čas. Přesto však poté, co soupeři nabídl remízu, kterou
Vlastimil Jansa odmítl, partii vzdal a uznal tak svoji porážku. Družstvo Zikudy Turnov, za které hrál
Štěpán Žilka na druhé šachovnici, utrpělo v zápase s Mahrlou Praha porážku 1,5 : 3,5,
na 60. schůzi 9. 11. 2010 schválil VV zaslání návrhu na ČOV na ocenění fair–play pro pana Jindřicha
Trapla za celoživotní přínos českému šachu,
na své 59. schůzi 13. 9. 2010 zamítl VV žádost A. Kislinského o převedení na listinu CZE z důvodu
nesplnění doporučené podmínky Registračního a přestupního řádu ŠSČR,
v prosinci 2010 schválil VV žádost Sławomira Machlowského o převedení z listiny POL na CZE,
potvrzení hlasování bylo provedeno následně na 61. schůzi VV 17. 1. 2011.

Zpráva generálního sekretáře:
Od poslední konference nedošlo na sekretariátu ŠSČR k žádné personální změně. Činnost sekretariátu
ŠSČR spočívala v každodenní práci při zajišťování úkolů daných stanovami, usneseními konference,
výkonného výboru i odborných komisí, v komunikaci s členy a vyřizování běžné každodenní agendy.
V průběhu roku bylo připraveno a podepsáno více než 100 smluv ať už s pořadateli mistrovských akcí,
s trenéry či rodiči talentů a také s reprezentanty na ME družstev. O dalších oblastech činnosti, které byly
v průběhu od minulé konference zajišťovány, je podrobně informováno na jiných místech této zprávy.
Ing. Petr Herejk, generální sekretář ŠSČR

Zpráva o činnosti Komise mládeže Šachového svazu České republiky:
Komise mládeže pracovala ve složení: předseda: Zdeněk Fiala, členové: Jiří Novák, Jiří Kalužný, Marian
Sabol, Ivan Kopal a Pavel Benčo. Každý člen měl přidělenu svoji oblast, kterou spravoval a řídil. Jiří
Novák pracoval ve funkci místopředsedy a zároveň byl pověřen řízením Mistrovství Moravy mládeže,
Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže a Mistrovství ČR mládeže do 8 let. Ivan Kopal byl pověřen řízením
Mistrovství ČR a Mistrovství Čech mládeže. Jiří Kalužný byl pověřen řízením extraligy a lig dorostu a
Mistrovstvím ČR družstev mladších a starších žáků. Pavel Benčo byl koordinátorem účasti na ME, MS a
MEU a koordinátorem individuálních tréninků. Marian Sabol byl pověřen řízením Mistrovství ČR škol a
měl na starost masový rozvoj.
Z důvodu úspory finančních prostředků i úspory času probíhala jednání a hlasování pomocí elektronické
pošty. Komise mládeže rozšířená o krajské předsedy se sešla ke společnému jednání v březnu při
Mistrovství ČR mládeže v Koutech nad Desnou. Podzimní schůze rozšířené Komise mládeže byly
z ekonomických důvodů zrušeny a nahrazeny e-mailovou korespondencí.
Komisi mládeže se podařilo zajistit regulérní chod všech akcí, které pod KM spadají. V mistrovských
soutěžích jednotlivců KM navazuje na dobře propracovaný systém, který se jen v některých detailech
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průběžně zpřesňuje a upravuje. Úroveň přípravy soutěží, zajištění soutěží a i zveřejňování informací má
velmi dobrou úroveň. Kromě jiného byly z většiny mládežnických mistrovství zajištěny on-line přenosy.
V mistrovských soutěžích družstev opět navazujeme na dobře propracovaný systém. Během roku 2010 se
soutěže družstev hrály již v souladu s pravidly pro sestavování soupisek v krátkodobých soutěžích
mládeže a většina družstev tento princip uvítala, protože pokládala využívání vaty za nesportovní a
mládeži škodící.
KM ŠSČR hodnotí pozitivně spolupráci s STK. Pravidelně se nám daří sestavit termínový kalendář tak,
aby se Mistrovství ČR, Mistrovství Čech i Mistrovství Moravy mládeže mohli zúčastnit všichni trenéři
nejvyšších šachových kvalit. Během posledních ročníků Mistrovství ČR mládeže sledujeme stále
stoupající kvalitu trenérského zázemí oddílů a krajských středisek. V roce 2010 se MČR mládeže
zúčastnili mj. 3 GM a 7 IM.
V oblasti práce s talentovanou mládeží pokračovala KM v osvědčeném systému individuálních tréninků
mládeže. Na základě výsledků Mistrovství ČR mládeže 2010 a i předchozích výsledků přidělila KM
nejlepším hráčům jednotlivých kategorií určitý počet dotovaných hodin individuálního tréninku. Na
základě dohody KM a TMK byly od ledna 2010 převedeny kategorie H18 a D18 pod komisi mládeže.
Hráči a hráčky starší 16 let tak mohli pokračovat v systému individuálních tréninků mládeže.
Pro užší špičku reprezentace mládeže uspořádal reprezentační trenér Sergej Berezjuk čtyři kvalitní
soustředění, na kterých přednášeli mimo jiné i renomovaní zahraniční trenéři GM Dydyško a GM Lanka.
Vzhledem k vysoké úrovni soustředění a i dobrým referencím se těchto soustředění pravidelně účastní i
další zájemci včetně slovenské reprezentace.
V roce 2010 dosáhla naše mládež na mezinárodní scéně řadu výborných výsledků. V srpnu 2010 se naše
mládež zúčastnila Mistrovství Evropské unie v rakouském Murecku. Z MEU jsme přivezli zlatou medaili
díky Van Nguyenovi, který vyhrál kategorii chlapců do 10 let. Jelikož mu bylo teprve 9 let, může ještě
příští rok titul obhajovat. Van Nguyen je velkým talentem našeho šachu. Na MEU bojovali o zlato i další
naši hráči, ale v posledních dvou kolech opustili medailové pozice. Mistrovství Evropy mládeže se
uskutečnilo v září v Gruzii v Batumi. Karolína Olšarová vybojovala pěkné 5. místo v kategorii D18, které
pro nás také znamená body do hodnocení MŠMT. Bodované je i 13. místo Jana Krejčího v H18, ale zde
jsme očekávali více. Na ME mládeže se prezentovala dobrou hrou též Karin Němcová. Pro rok 2011 je
pozitivem, že Karolína Olšarová bude moct ještě hrát kategorii D18. V říjnu se nominovaní hráči
zúčastnili MS mládeže v Řecku v Halkidiki. Kristýna Havlíková vybojovala velice pěkné 4. místo
v kategorii D18, které pro nás také znamená body do hodnocení MŠMT. O přední příčky na MS H10
bojoval Nguyen Van, ale závěr turnaje mu již nevyšel.
Na reprezentaci mládeže jsme v roce 2010 vynaložili 180.000 Kč. Mládežničtí reprezentanti si svoji účast
na MS a ME uhradili sami. ŠSČR uhradil náklady na dopravu, pobyt a odměny trenérů. Náklady na MEU
si účastníci hradili zcela sami. Na individuální trénování mládeže jsme vynaložili 500.000 Kč, přičemž
250.000 Kč bylo hrazeno z prostředků rodičů. Dalších 250.000 Kč bylo hrazeno z dotace MŠMT.
Z dotace MŠMT bylo dále vynaloženo 100.000 Kč na soustředění mládeže od 8 do 18 let a 60.000 na
reprezentačního trenéra mládeže. Na soutěže mládeže bylo vynaloženo celkem 92.000 Kč. Jednalo se
o tyto soutěže : MČR mládeže, MČR do 8 let, MČech mládeže, MČech do 8 a 10 let, MMoravy mládeže,
MČR družstev starších žáků, MČR družstev mladších žáků, MČR v rapidu, Extraliga dorostu, Národní
ligy družstev mládeže, Přebor družstev žáků středních škol, Přebor družstev žáků ZŠ 6.-9. třída a Přebor
družstev žáků ZŠ 1.-5. třída. Na odměny vedoucích soutěží mládeže jsme vynaložili 22.000 Kč a na
cestovné členů KM včetně krajských předsedů KM jsme dali 14.000 Kč. Náklady na mládež v roce 2010
(bez úhrady rodičů) byly 718.000 Kč. Na základě výsledků mládeže obdržel ŠSČR od MŠMT dotaci na
mládež ve výši 701.400 Kč. Převážná část finančních prostředků byla tradičně vynaložena na trénování
mládeže.
V roce 2010 se do konkurzu na pořadatele ME mládeže 2012 přihlásil AVE-KONTAKT Pardubice a do
konkurzu na pořadatele MEU mládeže na rok 2012 se přihlásil Šachový klub Světlá nad Sázavou.
Rozhodnutí o pořadatelství zatím nebylo vydáno. Pořadatelství ME či MEU v ČR by přispělo
k popularizaci šachu v ČR a také by výrazně snížilo náklady našich účastníků i ŠSČR. ME i MEU by se
mohlo zúčastnit více našich hráčů.
Komise mládeže ŠSČR děkuje všem mládežnickým pracovníkům, funkcionářům, trenérům, rozhodčím a
pořadatelům za jejich práci pro mládež a rozvoj šachu.
Ing. Zdeněk Fiala, předseda Komise mládeže ŠSČR
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Zpráva o činnosti Sportovně–technické komise Šachového svazu České republiky:
Personální složení:
Konference ŠSČR 2010 schválila předsedou STK ing. Petra Zárubu, který tak převzal vedení komise od
Pavla Chrze a začala pracovat ve složení Petr Záruba, Pavel Chrz, David Ciprys, Milan Jenč, Jiří Kalužný,
Tomáš Přikryl, Petr Šplíchal, Ondřej Vinklárek. Ondřej Vinklárek po předchozím několika měsíčním
avízu se rozhodl z nedostatku času ukončit činnost v komisi STK v červnu 2010. Společně s VV ŠSČR
bylo dohodnuto, že komise STK bude pokračovat ve své činnosti se 7 členy.
Na rozšířené schůzi STK byly rozděleny jednotlivé zodpovědnosti členů: Záruba - řízení komise a soutěže
družstev, Ciprys - legislativa, Kalužný – junioři, Jenč: konkurzy a ročenka, Šplíchal – komunikace s kraji,
Přikryl - Grand-Prix v rapidu, Chrz - soutěže MČR mužů, žen a termínový kalendář.
Shrnutí celoroční práce:
Březen 2010
Schválen upravený statut vedoucích soutěže a zároveň vyhlášen konkurz na vedoucí soutěží. V tomto
měsíci se zároveň hrálo v Koutech nad Desnou MČR juniorů a dorostenců pod záštitou šachového klubu
Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou. Mistrem ČR v kategorii H20 se stal FM Cyril Ponížil a mistrem ČR
v kategorii H18 Jaroslav Bureš.
Duben 2010
Schválen statut STK a jednací řád STK. Zároveň v tomto měsíci se odehrálo otevřené MČR žen v rapid
šachu, které uspořádalo Šachové sdružení Znojmo. Tohoto turnaje se zúčastnilo 18 žen a dívek včetně
několika hráček reprezentace. Mistryní ČR se pak stala WIM Olga Sikorová.
Květen 2010
Vybráni noví vedoucí soutěží. V tomto měsíci proběhla schůze rozšířené STK za účasti členů STK,
předsedů krajských STK, končících VS a nově zvolených VS. Schůze se zúčastnilo celkem 20 členů a
byly zde projednány a schváleny výsledky jednotlivých lig pořádaných ŠSČR, pokuty navržené VS,
rozdělení jednotlivých družstev do lig v sezoně 2010/2011, rozpisy lig a navržen termínový kalendář ke
schválení VV. V květnu zároveň proběhlo MČR mužů a žen, které uspořádalo občanské sdružení Ostrava
chess. Přestože se hrálo švýcarským systémem, turnaje se zúčastnila většina předních hráčů a hráček
ŠSČR a velmi si pochvalovali podmínky, jež jim byly zajištěny organizátorem. Mistrem ČR se stal GM
David Navara, který uhrál 8,5 bodu z 9 a mistryní ČR se stala WGM Kateřina Němcová.
Červenec 2010
Proběhla losovací schůze Extraligy. Na ni bylo domluveno, že STK připraví podklady pro konání
závěrečného trojkola, které by všechny týmy odehrály na jednom místě.
Září 2010
Proběhly losovací schůze 1. a 2. lig a MČR juniorů a juniorek a juniorských družstev v rapid šachu
v Havlíčkově Brodě. Pořadatelství se ujal klub TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Mistrem ČR v kategorii H20 i
H18 se stal Jaroslav Bureš a v kategorii H16 FM Tadeáš Kriebel. Mistryní ČR v kategorii D20 se stala
Kristýna Novosadová, v kategorii D18 se stala Barbora Kolomazníková a v kategorii D16 Kristýna
Sabolová. Mistrovský titul mezi družstvy pak vybojovala Beskydská šachová škola o. s. .
Říjen 2010
Rozeběhly se všechny ligové soutěže řízené STK ŠSČR.
Listopad 2010
Příprava rozpočtu mistrovství a dalších soutěží pořádaných STK ŠSČR pro VV ŠSČR. V tomto měsíci
proběhlo polofinále MČR juniorů a dorostenců a zároveň MČR juniorek a dorostenek. Mistrovství
pořádala TJ Jiskra Havlíčkův Brod a hrálo se v Přibyslavi. Juniorskou mistryní se stala WIM Karolína
Olšarová. Nejlepší junioři a dorostenci postoupili do finále, které se bude konat v březnu 2011.
Prosinec 2010
Proběhlo MČR v bleskovém šachu v Praze pod záštitou VV ŠSČR. Mistrem v bleskovém šachu se stal
GM David Navara a titul mistryně obhájila WIM Olga Sikorová.
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Trvale:
Vypisování a vyhodnocování konkurzů na pořádání soutěží pod hlavičkou ŠSČR (mistrovství ve všech
kategoriích, GP v rapid šachu). V této činnosti stále přetrvává problém z předchozích let, kdy není možné
vypsat konkurz dříve, než VV schválí dotaci na danou soutěž. Tím dochází ke zpožďování jejich
vyhlášení a zkrácením termínů pro přihlášení. Zároveň neustále klesá počet zájemců o pořádání těchto
akcí.
Domlouvání podmínek s pořadateli soutěží, metodická pomoc a schvalování propozic soutěží.
Vydávání odborných stanovisek a výkladů SŘ. Odpovídání na dotazy od krajů až po jednotlivce.
Průběžné sledování soutěží družstev, komunikace s vedoucími soutěží a řešení případných sporů.
Na závěr bych chtěl poděkovat za spolupráci všem kolegům na úrovni ŠSČR, krajů i klubů a vedoucím
soutěží za odvádění bezchybné práce.
Ing. Petr Záruba, předseda Sportovně-technické komise ŠSČR

Zpráva o činnosti Trenérsko–metodické komise Šachového svazu České republiky:
Trenérsko-metodická komise ŠSČR zahájila v roce 2010 ve složení Michal Konopka, Evžen Gonsior,
Vlastimil Jansa, Josef Juřek a Stanislav Jasný. V průběhu roku odstoupil z komise z rodinných důvodů
Evžen Gonsior. Nahradil ho Marek Vokáč, který převzal odpovědnost za školení trenérů. Na podzim byl
do funkce trenéra ženské reprezentace schválen Petr Hába a stal se zároveň členem TMK.
Během roku 2009 se rozhodlo, že kategorie mládeže od 17 do 18 let přejde od 1. 1. 2010 z kompetence
TMK pod Komisi mládeže ŠSČR. Náplň práce naší komise v roce 2010 se tedy zúžila především na
starost o reprezentaci a školení trenérů.
Podle zprávy TMK za rok 2009 byly hlavními úkoly v roce 2010 zastavení výsledkového propadu mužské
reprezentace a vyřešení situace na postu kapitána ženské reprezentace. Oba úkoly se podařilo splnit,
vyvstaly však problémy zcela jiné a nečekané.
Kapitánem ženské reprezentace byl v lednu na základě hlasování členů TMK zvolen Petr Hába. Dalšími
kandidáty byli Petr Velička, Pavel Šimáček a Lukáš Klíma. K volbě se vyjádřily i reprezentantky. Bylo
dohodnuto, že Petr Hába bude pověřen vedením týmu na olympiádě v Chanty Mansijsku a po olympiádě
se zváží, zda převezme naplno úsek ženské reprezentace. Do té doby se měl starat o technické záležitosti a
komunikaci s reprezentantkami předseda TMK Michal Konopka.
Šachovým vrcholem roku byla olympiáda v Chanty Mansijsku (20. 9. – 4. 10. 2010). TMK schválila
v dubnu širší nominace obou týmů (muži: Navara, Láznička, Hráček, Štoček, Babula, Votava, Cvek +
divoká karta – případný úspěšný hráč z MČR v Ostravě, ženy: Kulovaná, Němcová, Pertlová, Sikorová,
Čedíková, Havlíková, Olšarová Tereza a Olšarová Karolína).
Konečné nominace byly známy na začátku července a měly následující podobu: muži: David Navara,
Viktor Láznička, Zbyněk Hráček, Jan Votava, Vlastimil Babula, ženy: Eva Kulovaná, Kateřina Němcová,
Kristýna Havlíková, Olga Sikorová, Tereza Olšarová.
Od 22. do 24. srpna se konalo v Jedově u Náměště nad Oslavou reprezentační soustředění žen, kterého
se zúčastnily Eva Kulovaná, Olga Sikorová, Kristýna Havlíková a Karolína Olšarová. Rád bych
poděkoval lektorům: Davidovi Kaňovskému, Marku Vokáčovi, Martinu Petrovi a Pavlu Šimáčkovi.
Finance, určené na trénink mužského týmu, se nakonec rozdělily mezi reprezentanty podle jejich
individuálních nároků na přípravu.
Na olympiádě obsadili muži 20. místo a ženy 50. místo. Mužům se nepodařilo výsledkově zúročit dobrou
hru v průběhu olympiády. Nepříznivé výsledky posledních dvou kol (Arménie 1,5 : 2,5, Anglie 2 : 2)
znamenaly pokles 17. nasazeného týmu na 20. příčku. Z individuálních výsledků je třeba vyzdvihnout 7
z 9 Vlasty Babuly, což znamenalo 3. místo v hodnocení na 5. šachovnici (tj. mezi náhradníky). Výsledky
dalších hráčů: David Navara 6/10, Viktor Láznička 7,5/11, Zbyněk Hráček 5,5/9, Jan Votava 2/5. Celková
bilance mužstva: 14 zápasových bodů, 6 výher, 2 remízy, 3 prohry.
Ženy, nasazené jako č.20, měly úspěšný vstup do turnaje, závěr se ale našim reprezentantkám zcela
nepovedl a jedenáct zápasových bodů za 4 výhry, 3 remízy a 4 prohry znamenalo 50. místo. Měli jsme na
olympiádě mladý tým (debutovaly Havlíková a T. Olšarová) a absence Jany Jackové byla znát.
Individuální výsledky reprezentantek: Eva Kulovaná 4,5/9, Kateřina Němcová 6/10, Kristýna Havlíková
4,5/9, Olga Sikorová 4,5/8, Tereza Olšarová 4/8.
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I přes nepříznivý výsledek jsem ocenil celkovou atmosféru v ženském týmu i práci trenéra jako dobrou a
doporučil jsem setrvání Petra Háby na postu kapitána ženské reprezentace. TMK po diskusi tento návrh
schválila a dala Petrovi několik doporučení do další činnosti.
Z dalších turnajů připomeňme individuální ME v Rijece (březen 2010), kde se podařilo Vlastimilu
Babulovi jako jedinému našemu zástupci postoupit do Světového poháru 2011. Babula postoupil po bojích
v play-off, do nichž pronikli ještě Navara a Hráček. Je třeba ještě zmínit velmi kvalitní výkon Jiřího
Štočka. V kategorii žen nás reprezentovaly Kateřina Němcová, Olga Sikorová a Soňa Pertlová, do bojů
o postup ale nezasáhly.
Na přelomu května a června se konala ve švýcarském Churu tradiční Mitropa, ve které měli naši
reprezentanti spíše průměrné úspěchy (muži 7. místo se 7 body, ženy 6. místo s 8 body v konkurenci 10
států). Bohužel sportovní výsledky zastínil odjezd Kateřiny Němcové, nominované na 1. šachovnici, od
týmu ještě před prvním kolem. Důvodem měl být dotaz, směřovaný Katce, na možnou změnu pořadí
v ženském týmu. Já osobně považuji tento dotaz za nevhodný, ale zároveň považuji i následnou reakci
Kateřiny – odjezd z turnaje – za nepřiměřenou. Nepochybně to nepříznivě ovlivnilo hru našich týmů na
Mitropě. Následně se okolo této události rozpoutala diskuse na novoborském šachovém webu (bohužel
o nepravdivé, nekompetentní a urážlivé diskusní příspěvky nebyla nouze), která negativně ovlivnila
vztahy mezi šachisty v naší republice. TMK zaujala k události následující stanovisko, které předala VV
ŠSČR: "TMK hodnotí odjezd K. Němcové z Mitropy jako chybný a neuvážený krok, který v konečném
důsledku poškodil oba týmy ČR. Konstatujeme, že vedoucí výpravy a ostatní reprezentanti prezentují
kritické okamžiky jinak, než jsou popisovány v prohlášení pana Hradečného, které ovlivnilo šachovou
veřejnost. TMK se zabývala i možnými postihy jednání K. Němcové, přičemž padaly i diametrálně odlišné
návrhy. Za nejpřiměřenější trest považuje TMK udělení důtky hráčce. TMK se bude zabývat i tím, aby se v
budoucnu podobná situace už neopakovala".
Případ byl poté dán k posouzení disciplinární komisi ŠSČR. Dodávám, že TMK jako komise, mající na
starosti reprezentaci, se k tak vážnému případu vyjádřit musela. Pevně věřím, že podobných kauz bude
v budoucnosti co nejméně. Celý případ stál příliš mnoho lidí příliš mnoho sil, času a nervů. Tyto síly
bychom měli všichni použít ke zlepšování úrovně hry našich reprezentantů.
V roce 2010 se pokračovalo ve školeních trenérů. 11. 9. 2010 proběhlo doškolení trenérů 2. třídy – 18
účastníků – a zároveň bylo zahájeno školení trenérů 2. třídy. Dosud proběhly 3 semináře – 11. – 12. 9, 25.
– 26. 9 a 2. – 3. 10. 2010, což je polovina určeného programu. Toto školení absolvovalo celkem 17
účastníků.
TMK se v průběhu roku 2010 vyjadřovala i k žádostem dvou zahraničních hráčů o přestup do české
federace. V prvním případě se jednalo o ukrajinského hráče Alexeje Kislinského (GM, 2482). TMK
nedoporučila přestup tohoto hráče a trvala na dodržení podmínky Registračního řádu, aby hráč odehrál
alespoň jeden rok v české soutěži družstev. Kislinský do té doby odehrál u nás jediný turnaj (open
Orlová). Druhá žádost byla od Slawomira Machlowského, polského šachisty (ELO 2160). Vzhledem
k tomu, že dotyčný již mnoho let trenérsky spolupracuje s rychnovským šachovým klubem a jeho žádost
posvětila i polská šachová federace, TMK nebyla v tomto případě proti a přestup doporučila.
Michal Konopka, předseda Trenérsko-metodické komise ŠSČR

Zpráva o činnosti Komise rozhodčích Šachového svazu České republiky:
Základní oblastí činností jsou organizační věci, příslušejících komisi rozhodčích ŠSČR (dále jen komise,
KR), tj. překlady Pravidel šachu FIDE, výklady a stanoviska k dotazům ohledně pravidel, delegace
rozhodčích, školení a semináře rozhodčích, lektorská činnost, kárná řízení atd.
KR pracovala ve složení (bez titulů): Ladislav Palovský (předseda), Jaroslav Benák, Richard Fischl, Petr
Harasimovič a Jiří Bielavský.
V tomto roce opět probíhala úspěšná spolupráce s p. Herzogem v řešení problémů a implementaci nových
prvků do programu Swissmanager dle zaslaných námětů a požadavků uživatelů. KR ŠSČR provedla revizi
a aktualizaci češtiny, v květnové verzi 2010 anglického a německého originálu zaslané autorem programu
k překladu, byly odstraněny nejvíce připomínkované "jazykové" chyby a došlo ke kompletnímu počeštění
všech menu, hlášek a různých nabídek losovacího programu. Stále trvá bezplatná distribuce unikátních
kódů pro uživatele programu (podmínka zaslání čestného prohlášení). V programu lze bez problémů
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importovat databáze s diakritikou i bez diakritiky, problémy zobrazování českých znaků byly definitivně
vyřešeny i pro webové rozhraní chess–results.
Na druhé straně v současné době probíhají intenzivní jednání s autorem polského losovacího programu
Chess–Arbiter – Adamem Curyłem, který by na český trh rád vstoupil s novou alternativou losovacího
programu. V prosinci 2010 proběhla pracovní schůzka v Praze, kde byly předány návrhy k implementaci
různých funkcí (jak pro soutěže družstev, tak pro soutěže jednotlivců), kterými program SM nedisponuje.
Možná již v březnu nebo dubnu 2011 tak budeme mít možnost nový program otestovat „na vlastní kůži“
(funkční čeština a podpora současných databází je samozřejmostí). Na konci roku byl dokončen a odeslán
překlad českého jazykového rozhraní programu k implementaci a testování.
V termínu 11.–12.9.2010 se v Praze uskutečnilo školení rozhodčích I. tříd, kterého se účastnilo celkem
7 rozhodčích s kvalifikací R2 (všichni uchazeči splnili všechny podmínky pro udělení titulů rozhodčích
I. třídy). Jelikož zářijový termín byl pro některé uchazeče nevhodný, ŠK Bohemia Pardubice z pověření
KR ŠSČR uspořádala v Praze ještě jedno školení rozhodčích I. třídy v termínu 9.–10.1.2011. Trend
pořádat jedno školení R1 ročně bude pravděpodobně pokračovat i do budoucna (další školení R1 se
uskuteční v Ostravě – červen/červenec 2011 – předběžné propozice budou předány nové KR).
V uplynulém roce byly uspořádány 2 semináře pro rozhodčí nejvyšších tříd (R1, ÚR, FA a IA) v Praze a
Olomouci.
V roce 2010 rozhodla KR udělit jednomu uchazeči titul Ústřední rozhodčí (Jiří Joško). V případě
mezinárodních rozhodcovských titulů komise obdržela žádost a podklady k udělení titulu mezinárodní
rozhodčí pro Petra Harasimoviče, která byla schválena v září na kongresu v ruském Khanty–Mansiysku.
Nyní se dle platné legislativy FIDE rozlišují aktivní a neaktivní rozhodčí (FA, IA) a dále se pro obě
kategorie titulů rozlišují čtyři stupně kvalifikace označované písmeny A, B, C a D.
Komise nemusela v roce 2010 řešit žádné nedostatky a stížnosti v práci jednotlivých rozhodčích
s vyvozením důsledků v kárných řízeních. Na všechna utkání soutěží družstev v Čechách i na Moravě byli
delegováni před začátkem soutěží kvalifikovaní rozhodčí. Bez vážnějších problémů se podařilo
(s maximálním důrazem na ekonomickou stránku) nasadit 594 utkání. Aktuální seznam rozhodčích od
nejvyšších až k rozhodčím III. tříd je možné najít v databází ŠSČR, kterou neúnavně doplňuje a udržuje
paní Kniezková.
Registrovaní členové v anketě na diskuzním fóru KR ŠSČR určili vítěze nového rozhodcovského
odznaku. Vítězná předloha byla umístěna volně ke stažení na webu ŠSČR. Nový odznak je možné si
stáhnout ve formátu – doc, rtf a odt – v sekci ke stažení (odznak je proveden v rozměrech 90mm x 54mm
a každý rozhodčí si pouze v předloze doplní jméno a příjmení + barevně vytiskne).
Ve spolupráci s mediální komisí a ČT vzniklo DVD o rozhodcovském seriálu Kurz pravidel (odvysíláno
v pořadu V šachu). DVD obsahuje 18.dílů a mapuje celý seriál od začátku až do konce (lze použít např.
pro potřeby školení nových rozhodčích). Již druhým rokem úspěšně funguje diskuzní fórum pro rozhodčí
na stránkách forum.chess.cz, kde je možné dotazovat se k problematice pravidel, rozhodčích, norem atd.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval jednotlivým členům komise rozhodčích za jejich obětavou práci –
bez nich by se nepodařilo v tříletém období tvrdé práce pozvednout jméno a reputaci šachových
rozhodčích v ČR. V neposlední řadě patří mé díky KR jednotlivých KŠS, které se aktivně podílely na
výchově nových rozhodčích pořádáním školení a seminářů R2 a R3. Doufám, že s klidným svědomím a
zadostiučiněním můžu předat celou agendu nové komisi a popřát neutuchající elán, mnoho pracovních sil
a ještě více úspěchů.
Mgr. Ladislav Palovský, předseda Komise rozhodčích ŠSČR

Zpráva o činnosti Klasifikační komise Šachového svazu České republiky:
Klasifikační komise (dále jen KK) má prvořadý úkol ve spolupráci s organizační komisí sjednocovat
databázi šachistů České republiky s možností v této databázi evidovat všechny podstatné údaje o členech
ŠSČR (tento systém je průběžně aktualizován a modernizován).
KK pracovala ve složení (bez titulů): Ladislav Palovský (předseda), Martin Šmajzr a Jiří Krejnický.
KK ŠSČR v úzké spolupráci s organizační komisí 3x do roka vydává národní Listinu osobních
koeficientů, eviduje množství nejrůznějších mistrovských i nemistrovských turnajů při výpočtu ELO
(s výsledky se seznamujete na webových stránkách svazu, v databázi ŠSČR nebo na stránkách

23/24
www.elo.miramal.com). Za tuto činnost v uplynulém roce opět patří největší poděkování panu
Ing. Martinu Šmajzrovi – zpracovateli LOK a FRL.
V průběhu minulého roku KK úspěšně předložila VV ŠSČR novelizaci Klasifikačního řádu. Jen několik
šachistů v tomto roce opět požádalo KK o vydání certifikátu o zisku národního titulu a výkonnostní třídy
vycházející podle klasifikačního řádu z dosažené výkonnosti odpovídající zisku bodů na Listině osobních
koeficientů (LOK). V souvislosti s LOK si dovolím uvést malou reflexi – opět se ozývají hlasy pro zrušení
LOK – v případě otevření této otázky si dovolím jen podotknout, že bezkoncepční návrh o pouhém
zrušení bude mít důsledky v oblasti příjmové položky rozpočtu ŠSČR. Uvědomme si, že FIDE a LOK
jsou spojené nádoby – proto zrušení LOK by se muselo odrazit i ve zvýšení poplatků za zápočet na FIDE
(bez případného sponzorského nebo jiného přílivu finančních prostředků).
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval jednotlivým členům klasifikační komise za jejich obětavou práci.
Mgr. Ladislav Palovský, předseda Klasifikační komise ŠSČR

Zpráva o činnosti Organizační komise Šachového svazu České republiky:
Organizační komise ŠSČR pracuje ve složení ing. Krejnický, pani Kniezková, RNDr. Ciprys, ing. Šmajzr,
pan Sunek a pan Kořínek. Hlavní náplní práce Organizační komise Šachového svazu České republiky je
vedení evidence oddílů a jejich členů. Evidence je zpracovávána za celou členskou základnu Šachového
svazu České republiky na pracovišti ŠSČR v Ostravě. Zároveň se zde řeší přestupy hráčů. V databázi je
vedeno k 31. 12. 2010 celkem 16 452 členů, z toho 11 975 aktivních členů a 4 477 neaktivních. V databázi
jsou vedeni po dobu dvou let i vyřazení hráči dle stávající legislativy. V průběhu roku 2010 provedla OK
ŠSČR celkem 471 přestupů, zaregistrováno bylo 213 cizinců. V roce 2010 bylo zaregistrováno 1 005
nových členů. Je registrováno 541 aktivních oddílů. Seznam přestupů je na „webových“ stránkách ŠSČR.
U jednoho hráče je v databázi 25 údajů – včetně mobilního telefonu, e–mailové adresy a podobně.
Současná databáze je vedena v Accessu, v I. pololetí roku 2002 byly spojeny databáze MŠS a ČŠS. Nový
program vytvořil ing. Šmajzr, který vede také ELO listinu. V lednu 2008 byla databáze upravena a změny
v ní provedené během dne se posílají k automatické aktualizaci na web. Změny probíhají od půlnoci a
doba aktualizace závisí na počtu změn.
Nyní je k dispozici pouze jedna databáze členů ŠSČR, což zaručuje přehlednost a možnost kontroly, co,
jak a kdy bylo zpracováno. Tento stav rovněž umožňuje poskytovat databázi (nebo její část – ne se všemi
údaji a všemi členy) například pořadatelům turnajů ke kontrole, zda jsou hráči v daném období
registrováni. Pro hráče do 15 let, pokud o to projeví zájem, se mohou vystavit průkazky na pracovišti
v Ostravě, za rok 2010 jich bylo vydáno 43. Jedná se především o možnost prokázání totožnosti daných
hráčů, má to také vliv na jejich motivaci při zapisování VT. Údaje databáze jsou porovnávány s databází
u ELO listiny. V následné tabulce naleznete porovnání údajů databáze členské základny ŠSČR k 31. 12.
2009 a 31. 12. 2010:
2009
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25

Pražský šachový svaz
Středočeský šachový svaz
Jihočeský šachový svaz
Šachový svaz Plzeňského kraje
Krajský šachový svaz Karlovy Vary
Ústecký krajský šachový svaz
Šachový svaz Libereckého kraje
Královéhradecký krajský šachový svaz
Pardubický krajský šachový svaz
Krajský šachový svaz Vysočina
Jihomoravský šachový svaz
Šachový svaz Zlínského kraje
Šachový svaz Olomouckého kraje
Moravskoslezský krajský šachový svaz
Celkem

1174
1524
588
640
306
758
517
851
865
519
1737
1244
690
1666
13079

Celkové počty
Počty mládeže do 18 let
Rozdíl
Rozdíl
2010
%
2009 2010
%
10–09
10–09
1148 –26
–2,21% 211 177
–34 –16,11%
1459
–65
–4,27% 532 463
–69 –12,97%
572
–16
–2,72% 159 139
–20 –12,58%
537
–103 –16,09% 235 127 –108 –45,96%
305
–1
–0,33%
64
58
–6
–9,38%
715
–43
–5,67% 231 209
–22
–9,52%
452
–65
–12,57% 167 108
–59 –35,33%
771
–80
–9,40% 298 223
–75 –25,17%
801
–64
–7,40% 307 256
–51 –16,61%
468
–51
–9,83% 153 109
–44 –28,76%
1439 –298 –17,16% 554 327 –227 –40,97%
1142 –102
–8,20% 368 279
–89 –24,18%
687
–3
–0,43% 144 134
–10
–6,94%
1479 –187 –11,22% 410 276 –134 –32,68%
11975 –1104 –8,44% 3833 2885 –948 –24,73%

Ing. Jiří Krejnický, předseda Organizační komise ŠSČR
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Zpráva o činnosti Komise mediální a propagační Šachového svazu České republiky:
Komise mediální a propagační ŠSČR pracovala v minulém období v tomto složení: předseda – Ing. Petr
Herejk, místopředseda – RNDr. Bohumír Štědroň, členové – Ing. Břetislav Modr, Jiří Daniel, Jiří
Petružálek, Ing. Rostislav Svoboda. Komise svoji činnost vykonávala v úzké spolupráci se sekretariátem
ŠSČR, stejně jako v minulém období jednání a konzultace probíhaly pouze e–mailově a telefonicky,
pravidelné setkávání na řádných schůzích se nekonala.
Nejvýznamnější a propagační akcí v uplynulém roce bylo pokračování vysílání pravidelného šachového
čtrnáctidenního magazínu V ŠACHU (vysílán nepřetržitě od června 2006). Magazín V ŠACHU
připravovaný redakcí Sportu ve spolupráci s Šachovým svazem České republiky byl do konce roku 2010
vysílán jako čtrnáctideník, na konci roku 2010 však nám bylo redakcí sportu oznámeno, že z důvodu
změny vysílacích schémat je pořad změněn od ledna 2011 na měsíčník. Od poslední konference bylo
natočeno celkem 25 půlhodinových pořadů. Pořad sice nepatří v rámci pořadů ČT mezi nejsledovanější,
našel si ale své pravidelné diváky ať už u televizních obrazovek tak u monitorů svých počítačů, odhadem
sledují každý díl pořadu diváci v řádu desítek tisíc, což představuje jedinečnou možnost propagace šachu
mezi „nešachovou“ veřejnost. Velký dík za přípravu a vysílání patří moderátoru a zároveň scénáristovi
pořadu panu Miroslavu Langerovi, režisérovi Miroslavu Hajnému a také všem expertům, kteří divákům
předvedli mnoho zajímavých partií. Od poslední konference to byli Břetislav Modr (5x), Martin Petr a
Michal Konopka (oba 4x), David Navara (3x), David Kaňovský (1x) a jednou vystoupili Vlastimil Jansa,
Eva Kulovaná, Josef Maršálek, Karolína Olšarová, Soňa Pertlová, Vítězslav Priehoda, Jan Smejkal a
Štěpán Žilka.
Velmi dobrým počinem všeobecně kladně hodnoceným bylo natáčení a vysílání stého dílu pořadu
V ŠACHU dne 11.6.2010, kromě byly sehrány dvě charitativní simultánky pod názvem „Každý tah
pomáhá“ – Martin Petr hrál proti Vladimíru Kořenovi a Michalu Dusíkovi, Michal Konopka hrál proti
Miroslavu Langerovi a Robertu Zárubovi. Za každý odehraný tah byl darováno 70 Kč z prostředky, které
poskytl sponzor Dopravní stavby Brno humanitárnímu sdružení PROTEBE na uspořádání 16. ročníku
integrovaného turnaje mládeže v šachu, který proběhlo ve dnech 29. – 30. 10. 2010 v Jedličkově ústavu
v Praze. Šachový svaz ČR pak po dohodě s V. Chládkem navýšil částku na rovných 10.000 Kč. Kromě
toho generální ředitel DS Brno Vlastimil Chládek ve studiu vyhlásil dar ve výši 100.000 Kč pro zdravotně
postižené šachisty, které byl poté a základě dohody s V. Chládkem spravován a následně rozdělován
Pražskou šachovou společností.
Na obrazovkách ČT se šachy objevovaly i v hlavním zpravodajském sportovním pořadu Branky–Body–
Vteřiny, kromě toho ČT natočila a odvysílala za spolukomentování Martina Petra odvysílala hodinový
záznam z prosincového Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2010 a v květnu navíc na programu ČT4 Sport
cyklus 15–minutových pořadů V ŠACHU – MS 2010 věnovaných zápasu o titul mistra světa v šachu mezi
Anandem a Topalovem. Celkem bylo natočeno a odvysíláno 8 dílů, v každém díle se na pozici experta
vystřídal jiný šachista, postupně se u elektronické tužky vystřídali pánové Jansa, Konopka, Smejkal,
Modr, Hort, Votruba, Petr a Jirovský.
O dění v šachu a o činnosti Šachového svazu České republiky je veřejnost informována prostřednictvím
webových stránek ŠSČR – www.chess.cz, které nadále plní svoji funkci přenosu informací mezi členskou
základnu i informovanosti nešachové veřejnosti o šachu, i nadále jsou vydávány oba odborné časopisy
ŠACHinfo a Československý šach, pokračuje také vydávání internetových novin Šachový týdeník.
Z šachovým webů informujících o zajímavostech ze světa šachu si výsadní postavení nadále drží
Novoborský šachový server.
Velké uznání a poděkování patří všem pořadatelům a organizátorům mezinárodních turnajů. Díky těmto
nadšencům je Česká republika velmocí v počtu uspořádaných mezinárodních soutěží. V průběhu roku
2010 bylo v České republice sehráno úctyhodných 129 soutěží započítávaných do mezinárodní listiny
FRL!
Závěrem chci poděkovat všem trenérům, rozhodčím, pořadatelům, organizátorům, funkcionářům a dalším,
kteří v minulém roce přidali ruku k dílu, ať už to bylo na okresní, krajské nebo celostátní úrovni, a pevně
doufám, že se i v budoucnu najde dostatek obětavých šachových nadšenců, kteří budou ochotni a schopni
přispět k rozvoji českého šachu.
Ing. Petr Herejk, předseda Komise mediální a propagační ŠSČR

