
 
 

 

 

Zápis ze 125. schůze VV ŠSČR 

Praha, 24. dubna 2018 
 

Přítomni: Viktor Novotný, Rostislav Svoboda, Jan Malec, Martin Petr, Michal Konopka, Zdeněk Fiala 

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Antonín Ambrož (předseda TK), Marek Vokáč (předseda 

KPT), Josef Novák (předseda RK). 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil ve 13:05 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem 

Martin Petr. 

 

2. Schválení zápisu ze 124. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 125/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 124. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 124. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 125. schůze VV ŠSČR 
 

  Bod programu Předkladatel 
1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 

2 Schválení zápisu 124. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 125. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

4 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 

5 Kontrola úkolů F. Štross 

6 Zpráva KMK M. Petr 

7 Zpráva předsedy STK J. Malec 

8 Zpráva úseku mládeže Z. Fiala 

9 Zpráva sekretariátu F. Štross 

10 Zpráva předsedy OK F. Štross 

11 Příprava MČR v bleskovém šachu 2018 F. Štross 

12 Zpráva úseku reprezentace M. Konopka 



 
 

 

 

13 Zpráva manažera reprezentace mládeže M. Vokáč 

14 Zpráva předsedy TK A. Ambrož 

15 Různé   

16 Závěr   

 

Usnesení 125/2: VV ŠSČR schvaluje program 125. schůze VV ŠSČR. 

4. Zpráva předsedy ŠSČR 
 

Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 

Sport a stát 
MŠMT zveřejnilo rozdělení dotací v programu Organizace sportu 2018. ŠSČR má obdržet 11 850 tis., 

což je navýšení o cca 140 tis. Kč oproti loňsku, přičemž většina ostatních žadatelů v naší výzvě 7 si ale 

spíše mírně pohoršila. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 jde o nárůst ve výši 350 tis., 

společně s navýšeními v programech REPRE a TALENT nám nyní vychází přebytek 1,3 mil. Kč, o jehož 

vhodném využití bychom měli co nejdříve rozhodnout. 

 

Byla též rozdělena první vlna v programu Můj klub, kde uspělo i několik šachových oddílů. Dotace 

vychází cca 500 Kč na jeden bod (za některé mládežníky mohlo být až 6 bodů).  

 

Diskuze: M. Konopka upozornil na poslední dobou často se vyskytující argument: „Vy na to máte, tak 

to zaplaťte.“, který samozřejmě nelze akceptovat. ŠSČR musí vždy jednat v souladu s péčí řádného 

hospodáře. Komisím byl uložen úkol podat návrhy, jak nejlépe naložit s přebytkem ve výši 1,3 mil. Kč 

(rozpočet ŠSČR 2018 byl Konferencí schválen se schodkem 660 tisíc Kč, dotace MŠMT jsou o necelé 2 

mil. Kč vyšší oproti rozpočtu). 

ČOV 
VV ČOV schválil prodloužení lhůty pro využití darů z loterií do konce roku 2020 pro všechny splátky, 

přičemž peníze lze využívat např. i jako železnou zásobu, která se při nestálosti příjmů od státu jeví 

jako velmi důležitá. Samotnému ČOVu toto rozhodnutí umožní mj. financovat proběhlé olympijské 

festivaly v Brně a Ostravě či zaplatit první splátku pojištění sportovců a trenérů. Plénum zvolilo do 

funkce ombudsmana ČOV na dalších 6 let A. Károlyiho. 

  

ODM 

V roce 2020 Karlovarský kraj poprvé přivítá Olympiádu dětí a mládeže. O pořadatelství 9. ročníku 

zimní verze se podělí města Karlovy Vary, Cheb, Jáchymov, Ostrov nad Ohří a Boží Dar. Vedle 

http://www.olympic.cz/text/283--pojisteni-urazu-sportovcu-a-pojisteni-obecne-odpovednosti-za-ujmu-zpusobenou-cinnosti-trenera-ci-cvicitele-pro-cele-sportovni-prostredi


 
 

 

 

tradičních zimních sportů, jako je lední hokej, alpské lyžování či biatlon se kraje utkají také v šachu. 

Organizací šachové části byl pověřen Marcel Vlasák. 

Komise rodičů a Statut KRÚ 
Na základě diskuze na minulém VV předkládám návrh Statutu a rozšířené složení nové odborné 

komise.  

 

Po dohodě s M. Konopkou předkládám též Statut Komise reprezentačního úseku. 

 

Diskuze: Diskutováno bylo složení Komise rodičů, které by mělo být různorodější a početnější oproti 

původnímu návrhu. Dohodnuto, že kandidáty do této komise navrhne do příští schůze VV úsek 

mládeže. U Statutu Komise reprezentačního úseku navrhl J. Malec změnit názvosloví dle užívání 

v ŠSČR  (senioři = dospělí, veteráni = senioři). 

Ostatní 
Zdravotní potíže jsou snad zdárně za mnou, chystám se intenzivně věnovat svazové legislativě. 

 

Usnesení 125/3: VV ŠSČR zřizuje Komisi rodičů (KRod). 

 

Usnesení 125/4: VV ŠSČR schvaluje předložený Statut Komise rodičů. 

 

Usnesení 125/5: VV ŠSČR schvaluje předložený Statut Komise reprezentačního úseku. 

 

Usnesení 125/6: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR.     

 

Úkol 125/1: Navrhnout vhodné využití přebytku z dotací MŠMT – VV + předsedové komisí. 

 

Úkol 125/2: Navrhnout kandidáty do Komise rodičů – úsek mládeže. 

 

Úkol 125/3: Zřídit na webu ŠSČR sekci Komise rodičů – sekretariát. 

 

Úkol 125/4: Vložit na web Statut Komise rodičů – sekretariát. 

 

Úkol 125/5: Vložit na web Statut Komise reprezentačního úseku – sekretariát. 

 

Příloha 2: Statut Komise rodičů 
 
Příloha 3: Statut Komise reprezentačního úseku 

 



 
 

 

 

5. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

Diskuze: Kritizováno bylo pozdržení vyhlášení konkurzu na manažera projektu Šachy do škol a 

dohodnuto co nejrychlejší zveřejnění bez dalšího odkladu. 

 

Usnesení 125/7: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

 

6. Zpráva KMK 
 
Zprávu KMK uvedl M. Petr. 
 

Grantová komise ve složení Jan Lamser, Viktor Novotný, Petr Souček a Martin Petr vyhodnotila 
grantové řízení na popularizaci šachu. Z 20 přihlášených projektů s rozpočty více než 600 tisíc Kč bylo 
podpořeno 15 projektů celkovou částkou 93 tisíc Kč. 
 
Poslali jsme novinářům tiskovou zprávu k závěru Mistrovství Evropy jednotlivců. 
 
Reportáže z Turnaje kandidátů v Berlíně se několikrát objevily ve zpravodajství České televize. 
 
Ve spolupráci s autory YouTube kanálu „Robert a Petr šachy“ připravujeme komentovaný online 
přenos z MČR mužů v Ostravě. 
 
Zveřejněný inzerát pro hledání posil KMK přinesl prvního nového člena KMK, Josefa Bednaříka. 
Věříme, že další budou následovat. 
 
Usnesení 125/8: VV ŠSČR schvaluje rozdělení prostředků v grantovém řízení na popularizaci šachu 
podle přiložené zprávy hodnotící komise.  
 
Usnesení 125/9: VV ŠSČR jmenuje Josefa Bednaříka členem KMK.  
 
Usnesení 125/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK. 
 
Příloha 4: Zpráva hodnotící komise 
 
Příloha 5: Newsletter 2018/4 
 
Příloha 6: Monitoring médií 2018/3 
 
 



 
 

 

 

7. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 

Byly schváleny propozice MČR 2018 mužů v rapidu (18. - 19. 7. Pardubicích) a „pardubických“ MČR 

čtyřčlenných družstev (12. - 15. 7.), v bughouse (14. 7.), v bleskovém maratónu (16. 7. - 17. 7.) a ve 

Fischerových šachách (17. 7.). 

V opakovaném konkurzu na pořadatele MČR 2018 družstev v blesku a rapidu je avizován 

potencionální zájemce (uzávěra konkurzu je 23. 4.), takže by se MČR měla uskutečnit 15. a 16. září 

2018. 

Hledá se termín Česko-Slovenské extraligy žen 2018, zatímní návrh ze Slovenska na 1. - 6. 7. v Senici 

(od 7. 7. začíná MSR). 

Byla (zejména zásluhou KRÚ) zkompletována účastnická listina MČR 2018 žen 21. - 29. 6. v Českých 

Budějovicích (Petrová, Worek, Miturová, Sikorová, Richterová, Pýchová, Kaňáková, Němcová Karin, 

Kořenová, Zpěváková). 

Proběhlo MČR 2018 v rapid šachu žen ve Znojmě. 

Skončily soutěže družstev 2018/2019. 

Začalo zpracování výsledků a příprava rozpisů ligových soutěží 2018/2019. Oproti minulým letům se 

předpokládá změna v rozdělení družstev do skupin 1. a 2. lig až na základě přihlášek. Navrženo je i 

zkrácení termínu přihlášek do 20. 6. (býval 30. 6.) s tím, že tolerance by byla zkrácena do 30. 6. 

(bývala 13. 7.). 

Pro konzultace je finalizován návrh Sportovního kalendáře 2018/2019. 

V rámci rozšířené STK (zasláno i členům KM a KR) je připomínkován návrh aktualizace Soutěžního 

řádu (žádná revoluční změna, krom pár drobností jen formulační úpravy pro zpřesnění některých 

ustanovení). 

Schůze rozšířené STK se uskuteční v neděli 13. května v Havlíčkově Brodě v Hotelu Slunce, přestože 

konference trenérů v sobotu byla oproti zvyklostem přesunuta do Prahy. V sobotu 12. května večer 

proběhne krátká schůzka STK ŠSČR. 

Diskuze: Diskutoval se termín Česko-Slovenské extraligy žen. Prozatímní červencový návrh 

slovenských pořadatelů není příliš vyhovující a soutěž tak bude pravděpodobně přesunuta na začátek 

září. J. Malec zmínil dlouhodobý nedostatek pořadatelů mistrovských soutěží a navrhl pořadatelům 



 
 

 

 

další zvýšení dotací. Konkrétně se mluvilo o závěrečném extraligovém trojkole, které měli brněnští 

pořadatelé problém akci ufinancovat. 

Usnesení 125/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

 

8. Zpráva úseku mládeže 
 
Zprávu úseku mládeže předložil Z. Fiala. 

Ve dnech od 20. do 22. dubna se vyvrcholilo ve Vlachovicích Mistrovství ČR družstev mládeže. 
Pořadatel zajistil 30 elektronických šachovnic. 
 
KM ŠSČR v schválila propozice Mistrovství ČR dětí do 8 let. Mistrovství ČR dětí do 8 let uspořádá ŠK 
Vyškov v termínu od 28. do 29. 4. 2018 ve Vyškově. KM ŠSČR následně schválila propozice Mistrovství 
dětí do 8 let. 
 
KM ŠSČR v schválila propozice Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu. Mistrovství ČR mládeže v rapid 
šachu uspořádá TJ Žďár nad Sázavou v termínu od 8. do 9. září ve Žďáře nad Sázavou. 
 
KM ŠSČR vyhlásila konkurzy na pořadatele Mistrovství Čech mládeže do 16 let, Mistrovství Čech dětí 
do 8 a 10 let a Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let. 
 
Předseda Komise mládeže ŠSČR se zúčastnil prvního dne soustředění talentované mládeže 
v Olomouci, kde diskutoval s rodiči a trenéry problematiku těchto soustředění. 
 
Usnesení 125/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 
 

9. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu předložil F. Štross. 

Na MŠMT byla ve spolupráci s R. Svobodou dodána změna rozpočtu v programu Organizace sportu 
na základě skutečně přidělené dotace pro ŠSČR ve výši 11,85 mil. Kč. 
 
Dne 11. 4. proběhla na sekretariátu kontrola z Pražské správy sociálního zabezpečení. Závěrečná 
zpráva teprve přijde, nicméně předběžně nebyly zjištěny žádné nedostatky. Mimochodem od 
poslední kontroly před třemi lety nečerpal žádný ze zaměstnanců ŠSČR ani jeden den nemocenské. 
 
Na základě úkolu VV byla pořízena debetní karta ke korunovému a eurovému účtu ŠSČR. 
 
Byla připravena smlouva s pořadatelem MČR v rapid šachu jednotlivců.  
 



 
 

 

 

Ve spolupráci s reprezentačním úsekem byla pořadatelům Mitropa Cupu potvrzena nominace 
českých týmů. 
 
Ve spolupráci s AVE kontaktem byly na FIDE zaslány nabídky na pořádání MS seniorů a MS 
seniorských týmů v roce 2020. 
 
Licencovaným trenérům FIDE byl zaslán odkaz na nové tréninkové materiály z trenérské komise FIDE. 
 
Byla zajištěna licence rozhodčího pro Dominika Frydu. 
 
Na FIDE byl zaslán pravidelný roční report. 
 
Na prezidentském výboru FIDE konaném od 6. do 9. 4. v Minsku byly potvrzeny tituly GM pro Pavla 
Šimáčka a Nguyen Thai Dai Vana, titul WGM pro Karolínu Olšarovou a titul WIM pro Kristýnu 
Novosadovou. 
 
Na ECU byl zaslán návrh nominace J. Prokopové jako rozhodčí pro Šachovou olympiádu v Baku 
v letošním roce. 
 
V prostorách sekretariátu se dne 9. 4. uskutečnila schůze RK ŠSČR a dne 16. 4. test šachové 
výkonnosti podezřelého z podvádění na Praha Openu 2018. 
 
Ceny v soutěži v řešení šachových diagramů na online výukovém portálu LearningChess byly 
rozdistribuovány všem vítězům. 
 
Proběhla konfigurace online přenosu ze závěrečného extraligového trojkola na server Chess24. 
 
Online materiál byl zapůjčen na finále extraligy mládeže, předtím proběhla revize materiálu po 
závěrečném extraligovém trojkole. 
 
Usnesení 125/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 
 

10. Zpráva předsedy OK 
 
Zprávu Organizační komise uvedl F. Štross 
 
Registrace členů 
27. 3. bylo zaurgováno 20 oddílů, co nezaslaly registraci na rok 2018 v termínu. 10. 4. bylo 
zaurgováno 8 oddílů. K 20. 4. nezaslalo seznam k registraci 6 oddílů. Seznamy jsou průběžně 
zapracovávány do databáze ŠSČR. Prozatím uděleno 5 sankcí za pozdní zaslání seznamu, viz příloha. 
Sankce budou zahrnuty do jarní faktury. Celkem je registrováno 18.196 členů, z toho aktivních 12.536 
a neaktivních 5.660. 
 
 



 
 

 

 

Oddílové faktury 
V týdnu od 23. 4. budou na všechny oddíly rozeslány jarní faktury společně se seznamem členů. 
 
K 20. 4. stále neuhradil jarní fakturu 2017 za členské příspěvky oddíl TJ Sokol Kšice (1.955 Kč). 
 
Podzimní faktury stále nebyly uhrazeny oddíly: 
 
TJ Union Plzeň – 11 Kč (penále) – penále bude připsáno do jarní faktury. 
TJ Sokol Horní Čermná – 21 Kč (penále) – penále bude připsáno do jarní faktury. 
Spolek Krásnodvorská MYSLIVNA - 551,- Kč (uhrazena částečně) 
 
Aktualizace rozhodcovských tříd 
V databázi byly aktualizovány rozhodcovské třídy (R3) ze semináře a školení v Olomouckém kraji. 
 
Změny federace 
Na předchozí schůzi VV schválené změny federace u A. Sokolova a O. Žemličkové byly zaslány na 
FIDE. Přestup A. Sokolova byl již vyřízen, u O. Žemličkové se čeká na schválení mateřskou federací. 
 
Novou žádost o změnu podal ukrajinský IM A. Frolov. Podrobnosti jsou v neveřejných přílohách. STK 
s převodem souhlasí, reprezentační úsek převod podmiňuje delší dobou trvalého pobytu v ČR. Žádost 
o změnu federace přišla ještě od GM Vladimira Sergejeva, ale později byla stažena. 
 
Diskuze: Bylo dohodnuto, že změna federace A. Frolova nemůže být schválena, protože nesplňuje 
podmínky FIDE týkající se zřízení trvalého pobytu v nové federaci. V případě zřízení trvalého bydliště 
v ČR není problém změnu federace schválit. 
 
Diskutovalo se také o blížícím se termínu spuštění ochrany osobních údajů GDPR. ŠSČR začátkem 
roku slíbil vypracovat metodiku, jak bude v součinnosti s oddíly postupovat, která však stále není 
vyhotovena. Hlavním důvodem zdržení je to, že stále není k dispozici zákon o zpracování osobních 
údajů, který měl být dávno hotový, a v původním návrhu textu provedla vláda změny. Nicméně 
v týdnu 30. 4. – 4. 5. bychom měli od spolupracující advokátní kanceláře J. Navrátila již obdržet 
konkrétní pokyny k rozeslání na oddíly. 
 
Usnesení 125/14: VV ŠSČR neschvaluje změnu federace A. Frolova. 
 
Usnesení 125/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
Příloha 7: Oddíly s nezaslaným seznamem členů 
 

11. Příprava MČR v bleskovém šachu 2018 
 
O přípravách MČR v bleskovém šachu 2018 informoval F. Štross. 

Žádost o grant 

https://ratings.fide.com/card.phtml?event=14100134


 
 

 

 

Na pražský magistrát byla v řádném termínu podána žádost o grant. Výsledky vyhodnocení žádostí 
budou známy v květnu. 
 
Termín a místo konání 
V Kongresovém centru Praha byl předběžně zarezervován nejpravděpodobnější termín sobota 22. 12. 
V úvahu ještě předběžně přicházelo 15. 12., ale v tomto termínu se podle kalendáře Německého 
šachového svazu koná německá Bundesliga, což by znemožnilo účast mnoha našich předních hráčů. 
Další možností je konec roku jako loni, tedy 29. 12., ale v tomto termínu se bude hrát pravděpodobně 
MS v rapidu a blesku v Saudské Arábii. Termín 22. 12. je nejvhodnější i pro oba naše nejlepší hráče 
Davida Navaru a Viktora Lázničku.    
 
Usnesení 125/16: VV ŠSČR schvaluje termín MČR v bleskovém šachu na 22. 12. 2018. 
 
Usnesení 125/17: VV ŠSČR schvaluje Kongresové centrum Praha místem konání MČR v bleskovém 
šachu 2018. 

12. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace předložil M. Konopka. 

 

Nominační turnaj 2018 – potvrzení účasti  

K 20. dubnu 2018 potvrdili účast v nominačním turnaji: Peter Michalík, Jan Krejčí, Thai Dai Van 

Nguyen, Vojtěch Plát, Jiří Štoček a Vlastimil Babula, tedy nejsilnější možná sestava, o které jsme 

uvažovali. Děkujeme předsedovi STK Janu Malcovi za pomoc při tvorbě propozic soutěže (viz příloha). 

 

Absence na reprezentačních akcích a s tím spojené ztráty ŠSČR 

Komise reprezentačního úseku se zabývala letošní situací, kdy několik reprezentantů z různých 

důvodů neodcestovalo na akci a ŠSČR vznikly nemalé ztráty. Stanovili jsme podmínky do budoucna – 

hráč, který ze zdravotních důvodů nebude moct odcestovat na turnaj, musí: 1) co nejdříve nahlásit 

absenci Komisi reprezentačního úseku a sekretariátu ŠSČR a omluvit se, pokud možno osobně 2) 

předložit lékařské potvrzení o nemoci nebo důvodu absence. Toto bylo sděleno reprezentantům. 

Na poslední schůzi VV dostala Komise reprezentačního úseku za úkol zabývat se jednáním Vojtěcha 

Pláta, který se omluvil ze zdravotních důvodů z letošního ME v Batumi a o několik dní později 

startoval na bleskovém turnaji v Koutech pod Desnou. Naše Komise konstatovala, že určité potrestání 

hráče je opodstatněné a má smysl a navrhuje ho pokutovat částkou 3000 Kč. 

Diskuze: Bylo konstatováno, že navržená pokuta pro V. Pláta od KRÚ je příliš nízká a bylo navrženo 

zvýšit ji na částku ve výši 50 % marně vynaložených nákladů na ME jednotlivců, které činí celkem 

12.356,74 Kč. 

 

https://www.schachbund.de/terminplan.html
https://www.schachbund.de/terminplan.html


 
 

 

 

Mitropa 2018 

Organizátoři nám nevyšli vstříc ve věci možného pozdějšího přihlášení hráčky Nataši Richterové a 

požadovali zaplacení 250 eur za každého nahlášeného reprezentanta. V případě její absence nám 

hrozilo kromě propadnutí letenky i ztráta těchto 250 eur. Hráčka se stále nemohla definitivně 

vyjádřit, zda pojede nebo ne, proto jsme se dohodli, že letošní Mitropu vynechá. 

Původně tedy mělo jet 10 hráčů, ubytováni měli být zdarma v 5 dvojlůžkových pokojích. Nyní bychom 

měli 4 dvojlůžkové pokoje a jeden jednolůžkový pokoj, a organizátoři požadují (nelogicky) platbu za 

jednolůžkový pokoj. Pokud je nás 10, neplatíme nic, pokud je nás 9, platíme 650 euro… 

Žádám sekretariát o komunikaci s organizátory a vyřešení této záležitosti. Pokud nebude možné se 

s organizátory dohodnout, je snad lepší nominovat dalšího hráče. 

ME žen – Slovensko 

Mistrovství proběhlo podle našich představ, naše reprezentantky odehrály turnaj proti kvalitním 

soupeřkám. Nejlépe si vedla Joanna Worek (6/11, 67. místo). Velkou radost nám udělala šestnáctiletá 

Karin Němcová, která v těžké konkurenci nasbírala 5 bodů a připsala 141 bodů ratingu. V příloze je 

zpráva od vedoucího výpravy Petra Háby. 

 

Usnesení 125/18: VV ŠSČR uděluje V. Plátovi pokutu ve výši 50 % marně vynaložených nákladů na ME 

jednotlivců, tzn. 6.178 Kč a stanovuje termín úhrady na účet ŠSČR nejpozději do 24. 5. 2017. 

Usnesení 125/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu reprezentačního úseku. 

 

Úkol 125/6: Vyrozumět V. Pláta o udělené pokutě oficiálním dopisem – sekretariát. 

 

Úkol 125/7: Domluvit s organizátory Mitropa Cupu ubytování naší výpravy – sekretariát. 

 

Příloha 8: Nominační turnaj 2018 – rozpis 

 

Příloha 9: Závěrečná zpráva z ME žen 

 

13. Zpráva manažera reprezentace mládeže 
 
Svou zprávu uvedl M. Vokáč. 
 
Odměny reprezentace mládeže a odměny trenérů na reprezentačních akcích mládeže 
V příloze je návrh změn v zásadách odměňování reprezentace mládeže a návrh na navýšení odměn 
trenérů na reprezentačních akcích mládeže. 

 



 
 

 

 

Listina talentů – předběžné rozdělení  
Základní „výsledková verze“ byla doplněna komisí o několik šachistů a šachistek, kteří se vesměs 
z různých důvodů neúčastnili MČR mládeže 2018 v Koutech. 

Příloha je připravena k publikování na webu ŠSČR. Po skončení MČR do 8 let do ní budou ještě 
doplněni medailisté obou kategorií do 8 let. 

V této souvislosti KpT apeluje na dořešení otázky, kdo jménem ŠSČR bude komunikovat s pořadateli 

turnajů a vyjednávat úlevy pro účast hráčů z listiny talentů na jimi organizovaných turnajích. 

 

Diskuze: V otázce úlev pro hráče z listiny talentů bylo konstatováno, že poskytnutí výhod pro hráče 

z listiny talentů je především věcí pořadatelů. Sami pořadatelé si musí rozhodnout, zda chtějí 

poskytovat pro tyto hráče slevy a výhody a tím si zvýšit pravděpodobnost jejich účasti. ŠSČR nemůže 

pořadatele ke slevám nutit. Hlavním zájmem ŠSČR je propagovat samotnou listinu talentů s popsáním 

možných výhod pro hráče, kteří se do ní dostanou a tím zvýšit motivaci pro ostatní.  

Individuální trénink cyklus 2018 - 2019 
Komise diskutovala otázku objemu přidělovaných tréninkových hodin. Podle odezvy řady trenérů i 
předcházejících letech je velmi obtížné zvládnout na této úrovni trénink v rozsahu 12 hodin měsíčně 
vzhledem k řadě dalších aktivit dětí (zvláště o víkendech) a v souvislosti se snahou o zvažování podílu 
samostudia dětí a plnění domácích úkolů. Jako optimální objem se jeví 10 hodin měsíčně. Vytvoření 
dalších dvou skupin s objemem 8 hodin a 6 hodin si vynutila potřeba vejít se do schváleného rozpočtu 
projektu, členové komise hodnotili snížení této částky na 350.000 Kč v roce 2018 jako nevhodné a 
nepovažují trend snižování počtu mladých šachistů zařazených do projektu IT za správný. Kritické jsou 
hlavně kategorie do 14 a do 16 let, ve kterých se téměř každoročně objevují nové tváře, které 
zasluhují pozornost, neboť zvláště při přechodu do kategorií U14 úměrně intelektuálnímu rozvoji dětí 
u talentů může docházet k výraznějším výkonnostním skokům. 
 
Předběžný návrh rozdělení IT cyklu 2018-2019 je v příloze. 
                                      
Dalším krokem bude oslovení rodičů zařazených kandidátů, zjištění jejich zájmu o zařazení do 
projektu a jejich výběr trenérů pro vedení IT. Následně budou uzavřeny s rodiči a s trenéry smlouvy 
včetně možnosti po listopadové revizi průběhu IT od smlouvy ze strany svazu odstoupit. 
 
ME družstev do 18 a do 12 let, Bad Blankenburg, GER, 11. - 19. 7. 2018 
KpT provedla nominaci reprezentantů a doprovázejících trenérů pro jednotlivá družstva: 

H18: (trenér Šimáček) - Vykouk, Hurdzan, Liška, Miesbauer, Zeman (cestující náhradník) 

D18: (trenér Vlasák) - Karin Němcová, Vlková Anežka, Přibylová (cestující náhradník) 

H12: (trenér Tůma) - Stalmach, Hrbek, Hlavina, Kureš, + necestující náhradních Paseka, Babula 

D12: (trenér Vlasák) - Fizerová, Voříšková + necestující náhradníci Vaňková, Pejřimovská 

Účast zatím potvrdili všichni nominovaní s výjimkou Hrbka (zvažuje alternativní akci) a Hlaviny 
(necestující náhradníci zatím osloveni nebyli). 



 
 

 

 

 
Realizační tým soutěže připravuje v termínu 9. - 10. 7. 2018 krátký přípravný camp s následným 
odjezdem na soutěž, pravděpodobně v Chodově u Karlových Varů. Podrobnosti ještě známy nejsou, 
předběžnou účast ale již potvrdila většina nominovaných. 
 
Předběžný rozpočet soutěže je uveden v neveřejné příloze. Tento rozpočet výrazně překračuje částku 
schválenou v rozpočtu ŠSČR 2018 vzhledem k tomu, že při přípravě podkladů pro rozpočet ŠSČR ještě 
nebylo známo, že se bude v rámci této soutěže konat i ME kategorií do 12, což představuje 
zdvojnásobení počtu účastníků výpravy. Také cenové relace, které nabízí pořadatel, jsou nezvykle 
vysoké, doporučujeme v tomto smyslu zahájit okamžité jednání s pořadatelem. 
 
Diskuze: Konstatováno, že vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou soutěž, měly se nejprve 
nastavit podmínky a teprve poté se mělo přejít k nominaci a oslovování účastníků. Do budoucna by se 
mělo vyhodnotit, zda se vyplatí tuto soutěž obsazovat. V letošním roce platí svaz za 6 účastníků cca 
150.000 Kč, což je nepoměr např. k ME jednotlivců mládeže, které je z větší části neplacené. 
 
ME mládeže 8-18 a MS mládeže 14-18 
Pro tyto soutěže již byly publikovány propozice, na jejich základě byly zpracovány předběžné rozpočty 
soutěží. Ty jsou uvedeny v neveřejných přílohách. 
Současně probíhá výběr soutěží mezi oprávněnými kandidáty reprezentace. Nejasno je zatím 
v kategoriích H18, H10 a D12.Přihlásilo se již také několik extrahráčů. Výběr doprovázejících trenérů 
zatím prováděn nebyl, předběžně jsou pro MS HD20 zvažováni Vlastimil Babula nebo Zbyněk Hráček. 
 
Projekt Scouting 
V termínu 12. - 14. 4. 2018 proběhla v české i moravské části první soustředění projektu v roce 2018. 
Jednotlivé závěrečné zprávy a seznam dětí zařazených do projektu pro rok 2018 je v příloze. 
Vzhledem ke značnému zájmu o projekt ze strany rodičů a vzhledem k výrazně vyššímu počtu dětí 
zařazených do projektu proti původní představě doporučuje Komise pro talenty provést určité úpravy 
projektu. 
 
Diskuze: VV byl seznámen s obecnými principy scoutingu a doporučil je zapracovat do rozpočtu a 
propozic následujících soustředění. 

Usnesení 125/20: VV ŠSČR schvaluje předložené zásady odměňování reprezentace mládeže na MS a 

ME. 

 

Usnesení 125/21: VV ŠSČR schvaluje předložený návrh na zvýšení základní sazby pro trenéry na 

reprezentačních akcích mládeže s tím, že bonusy k základní sazbě do maximální výše 4.000 Kč určuje 

manažer reprezentace mládeže. 

 

Usnesení 125/22: VV ŠSČR souhlasí se záměrem obsadit ME družstev do 12 let. 

 

Usnesení 125/23: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o scoutingu a ukládá Komisi pro talenty úkol 

zapracovat obecné principy scoutingu do propozic a rozpočtů následujících soustředění. 



 
 

 

 

 

Usnesení 125/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu manažera reprezentace mládeže. 

 

Úkol 125/8: Zveřejnit zásady odměňování reprezentace mládeže na MS a ME v příslušné sekci na 

webu – sekretariát. 

 

Úkol 125/9: Zveřejnit Listinu talentů na webu ŠSČR – sekretariát. 

 

Úkol 125/10: Vypracovat smlouvy k individuálnímu tréninku 2018/2019 – M. Vokáč. 

 

Příloha 10: Zásady odměňování reprezentace mládeže na MS/ME 

 

Příloha 11: Odměňování trenérů na reprezentačních akcích mládeže 

 

Příloha 12: Listina talentů 

 

Příloha 13: Individuální trénink 2018/2019 – předběžné rozdělení 

 

Příloha 14: Scouting Čechy – závěrečná zpráva 

 

Příloha 15: Scouting Morava – závěrečná zpráva 

14. Zpráva předsedy TK 
 

Svou zprávu uvedl A. Ambrož. 
 
Online školení trenérů 4. třídy 
Autoři online školení trenérů IV. třídy jsou Marek Vokáč, Martin Beil a Jakub Jelen (programátor). 

 

Projekt prošel mnoha kontrolami a připomínkami od známých trenérů: M. Hurta, M. Novotný, J. 

Kryštof, A. Ambrož, P. Chrz, M. Veselý (projekt Šachy do škol), R. Biolek, J. Šmíd. 

 

Odkaz na stránky školení: 

http://onlinetrainers.chess.cz/index.php?page=login 

 

Program a rozpočet Konference trenérů a školení trenérů 2. třídy 
Konference trenérů se uskuteční v Praze na Strahově 12. května. Školení trenérů 2. třídy se uskuteční 
v Praze ve Sportovní hale TJ Bohemians od 18. do 20. května. Programy a rozpočty jsou v příloze. 
 
Diskuze: Diskutovala se odměna pro vítěze výběrového řízení na přepracování příruček pro trenéry J. 
Tůmy. Situace je taková, že J. Tůma trvá na minimální částce, která je však poměrně vysoká. Bude 

http://onlinetrainers.chess.cz/index.php?page=login


 
 

 

 

dále řešeno, variantou je, že návrh na přepracování bude nabídnut dalšímu zájemci v pořadí 
výběrového řízení. R. Svoboda zmínil, že odměny by se měly domluvit vždy dopředu. 
 
Usnesení 125/25: VV ŠSČR schvaluje projekt Online školení trenérů IV. třídy. 
 
Usnesení 125/26: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 
 
Příloha 16: Program a rozpočet Konference a školení trenérů 
 

15. Různé 
 
Termín 126. schůze VV ŠSČR 
126. schůze VV ŠSČR se uskuteční 29. května v Praze na Strahově. 
 
 

16. Závěr 
 

Schůze byla ukončena v 18:28. 

 

 

.....................................          ..................................... 

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Viktor Novotný 

 

Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 125/1: Navrhnout vhodné využití přebytku z dotací MŠMT – VV + předsedové komisí. 

Úkol 125/2: Navrhnout kandidáty do Komise rodičů – úsek mládeže. 

Úkol 125/3: Zřídit na webu ŠSČR sekci Komise rodičů – sekretariát. 

Úkol 125/4: Vložit na web Statut Komise rodičů – sekretariát. 

Úkol 125/5: Vložit na web Statut Komise reprezentačního úseku – sekretariát. 

Úkol 125/6: Vyrozumět V. Pláta o udělené pokutě oficiálním dopisem – sekretariát. 

Úkol 125/7: Domluvit s organizátory Mitropa Cupu ubytování naší výpravy – sekretariát. 

Úkol 125/8: Zveřejnit zásady odměňování reprezentace mládeže na MS a ME v příslušné sekci na 

webu – sekretariát. 

Úkol 125/9: Zveřejnit Listinu talentů na webu ŠSČR – sekretariát. 

Úkol 125/10: Vypracovat smlouvy k individuálnímu tréninku 2018/2019 – M. Vokáč. 

 
Přílohy: 
 



 
 

 

 

Příloha 1: Zápis ze 124. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Statut Komise rodičů 
Příloha 3: Statut Komise reprezentačního úseku 
Příloha 4: Zpráva hodnotící komise 
Příloha 5: Newsletter 2018/4 
Příloha 6: Monitoring médií 2018/3 
Příloha 7: Oddíly s nezaslaným seznamem členů 
Příloha 8: Nominační turnaj 2018 – rozpis 

Příloha 9: Závěrečná zpráva z ME žen 

Příloha 10: Zásady odměňování reprezentace mládeže na MS/ME 

Příloha 11: Odměňování trenérů na reprezentačních akcích mládeže 

Příloha 12: Listina talentů 

Příloha 13: Individuální trénink 2018/2019 – předběžné rozdělení 

Příloha 14: Scouting Čechy – závěrečná zpráva 

Příloha 15: Scouting Morava – závěrečná zpráva 

Příloha 16: Program a rozpočet Konference a školení trenérů 
 
 
 
 
 

 


