
 
 

 

 

Zápis ze 128. schůze VV ŠSČR 

Praha, 11. září 2018 
 

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

 

Omluven: Zdeněk Fiala 

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Venuše Souralová (manažerka projektu ŠDŠ), Antonín 

Ambrož (předseda TK), Vlastimil Jansa (kapitán reprezentace mužů), Ladislav Záruba (sportovní 

sekretář ŠSČR), Josef Novák (předseda RK), Marek Vokáč (manažer reprezentace mládeže) 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil ve 13:05 M. Petr. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin Petr. 

 

2. Schválení zápisu ze 127. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 128/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 127. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 127. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 128. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 127. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 128. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

4 Přehled usnesení per rollam F. Štross 

5 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 

6 Kontrola úkolů F. Štross 

7 Zpráva úseku reprezentace M. Konopka 

8 Zpráva manažera reprezentace mládeže M. Vokáč 

9 Zpráva předsedy TK A. Ambrož 

10 Zpráva úseku mládeže Z. Fiala 



 
 

 

 

11 Šachy do škol V. Souralová 

12 Zpráva KMK M. Petr 

13 Zpráva předsedy STK J. Malec 

14 Zpráva sekretariátu F. Štross 

15 Zpráva předsedy OK F. Štross 

16 Různé   

17 Závěr   

 

Vzhledem k nedodaným podkladům byl zrušen bod Zpráva hospodáře. 

Usnesení 128/2: VV ŠSČR schvaluje program 128. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 17. 7. 2018 – 10. 9. 2018: 

1) VV ŠSČR schválil úhradu plateb MS HD20 podle předloženého rozpočtu. 

2) VV ŠSČR schválil úhradu plateb MS kadetů podle předloženého rozpočtu. 

3) VV ŠSČR schválil příspěvek na dopravu družstva reprezentujícího na soutěži Bělaja Ladja v Soči 
(Rusko) v termínu 31. 5. - 9. 6. 2018 ve výši 13.000 Kč, a to z položky V5.6. 

4) VV ŠSČR schválil podání žádosti Václava Soukupa o titul FA. 

5) VV ŠSČR schválil proplacení částky 6.429 EUR jako nákladů české výpravy na Olympiádu v Batumi. 

6) VV ŠSČR schválil proplacení faktury za Evropský klubový pohár 2018 ve výši 9.443 EUR. 

7) VV ŠSČR schválil předloženou smlouvu s manažerkou projektu Šachy do škol Venuší Souralovou. 

8) VV ŠSČR schválil žádost o změnu federace Eduarda Serrana Salvadora z ESP na CZE. 

9) VV ŠSČR schválil platbu za MS mládeže ve výši 6.828 EUR. 

5. Zpráva předsedy ŠSČR 
 

Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 

https://ratings.fide.com/card.phtml?event=2214075


 
 

 

 

FIDE a ECU 
Na začátku října proběhnou v Batumi volby prezidenta FIDE. Jednal jsem již se všemi kandidáty, dílčí 

jednání nás ještě čekají (např. večeře při semináři rozhodčích v Praze) a finále proběhne v samotné 

Batumi. Musel jsem reagovat na nepravdivé zprávy o vměšování se premiéra ČR do těchto voleb 

zveřejněné serverem ChessBase, situaci jsme probírali se Slováky a naší sportovní diplomacií v ČOV.  

Posledním, ovšem nikoliv neočekávaným, krokem bylo spojení N. Shorta s A. Dvorkovičem, tedy obou 

proreformních kandidátů, kteří hlásí jako hlavní změnu, aby FIDE podporovala federace a nikoliv aby 

federace platily na to, aby FIDE vůbec mohla fungovat. Podle všeho půjde o dost vyrovnaný souboj 

mezi Makropoulosem a Dvorkovičem. Oba mají dle svých tvrzení jasný náskok. 

Sport a stát 
V programu Můj klub došlo již na 6. vlnu rozhodnutí. S posledními cca 150 kluby se řeší, zda dokáží 

napravit nesrovnalosti, ostatní patrně neprojdou. 2. výzva na VSA (akce) obsahovala zúžení sportů, 

které se mohou hlásit, proti čemuž aktivně vystupuji. Důsledkem bylo, že ani v tomto programu 

nebyly vyčerpány všechny alokované prostředky. Aktuálně se celkem jedná o 300-400 mil. Kč, které 

podle všeho MŠMT již neplánuje využít pro potřeby sportu. Loňské přísliby, že neutracené investiční 

peníze budou převedeny do letošního rozpočtu zůstaly nesplněny, takže jim nelze věřit ani teď.  

 

Rejstřík sportovců se začal plnit. Již jsme nahráli naše oddíly, které splňovaly podmínky a měly údaje v 

pořádku – více ve zprávě OK.  

 

Novela zákona o podpoře sportu zřizující Agenturu vzbudila velké vášně. ČUS nejvíce kritizovala 

samotný fakt, že nebylo projednáno se sportovním prostředím. Psal jsem připomínky k návrhu. Ve 

světle výše zmíněného zužování některých dotačních výzev mě nejvíce nadzvedlo, že otevřeme 

dotace na VSA i nesportovním subjektům (rozuměj různé agentury ve formě sro či as), aby se zvýšila 

absorpční schopnost sportovního prostředí. Jako nebezpečnou věc pak vnímám skutečnost, že 

zatímco aktuální programy nám dávají zhruba 90% jistotu loňských částek, přechodná ustanovení 

novely nic takového nezajišťují, což by mohlo znamenat veletoč v dosavadním rozdělování peněz do 

sportu. Novela naopak obsahuje 2 důležité body, po kterých voláme – možnost distribuce peněz na 

nižší články (mimochodem pro letošek vyloučeno a není zatím vyřešeno ani pro příští rok) a víceleté 

financování s určitou jistotou (není např. optimální pořádat akci v lednu a až na jaře se dozvědět, zda 

byla či nebyla podpořena).   

 

Příští rok dojde opět ke zvýšení rozpočtu na sport. Navýšení by mělo jít především na investice. Díky 

rostoucí základně věřím ale opět i v mírný nárůst i pro ŠSČR, nicméně to je ještě daleko. Zároveň 

máme zvýšený zájem o pořádání akcí, kde by mohly do šachu připlout další prostředky.  

 

ČOV 

Na začátku září proběhlo jednání VV ČOV a Komise neolympijských sportů. Krom aktuálních informací 

se projednávala mj. budoucnost společného pojištění sportovců. V říjnu startuje druhý ročník studia 



 
 

 

 

sportovní diplomacie, které je po olympijských festivalech (dříve parcích) dalším projektem ČOV, 

kterým inspirujeme celý svět. Z ŠSČR byla ke studiu přijata předsedkyně KR J. Prokopová, které 

budeme držet pěsti. 

 

V10.8 Organizace sportu v KŠS 

Dle diskuze ze 127. VV navrhuji schválit podporu krajům dle přiloženého návrhu. 

 

Usnesení 128/3: VV ŠSČR schvaluje Projekt Organizace sportu v KŠS. 

     

Usnesení 128/4: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR.  

 

Úkol 128/1: Zaslat na KŠS podrobné informace o způsobu vyúčtování položky rozpočtu V10.8 

Organizace sportu v KŠS – sekretariát.    

 
Příloha 2: Dopis Jansta 
 
Příloha 3: Dopis Babiš 
 
Příloha 4: Projekt Organizace sportu v KŠS 
 
 

6. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 128/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

 

7. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace předložil M. Konopka. 

 

Reprezentační soustředění 

Od 16. do 19. srpna proběhlo v hotelu Trim v Pardubicích - Ohrazenicích soustředění ženské 

reprezentace. Zpráva kapitána Petra Háby v příloze. 

Od 2. do 6. září proběhlo v hotelu Lázně Vráž soustředění mužské reprezentace. Zpráva předsedy KRÚ 

Michala Konopky v příloze. 

Zajištění účasti výpravy ČR na Šachové olympiádě v Batumi 



 
 

 

 

V posledních týdnech se ve spolupráci se sekretariátem pracovalo na zajištění účasti letos početné 
výpravy ČR na olympiádě v Batumi. Do Gruzie odjíždí dva dny před zahájením soutěže Viktor Láznička 
s manželkou. Další část výpravy (11 osob) má sraz 22. září odpoledne v hotelu Kurdějov u Hustopečí. 
Následující den brzy ráno odjíždíme mikrobusem na letiště do Vídně, kde se k výpravě připojí Zbyněk 
Hráček a Joanna Worek. Letíme po trase Vídeň - Istanbul - Trabzon, odkud organizátoři olympiády 
zajišťují odvoz autobusy do Batumi. Cestují s námi reprezentace Slovenska a Rakouska. Výprava se 
vrací 6. října večer do Vídně, kde nás čeká mikrobus a odveze nás do Hustopečí, kde necháváme auta. 
Pokračujeme pak dále do svých domovů. V Hustopečích přespí Jiří Štoček a Karolína Olšarová a jedou 
další den domů individuálně.  
 
Dlouho se řešila s organizátory výška naší faktury za ubytování s plnou penzí a další poplatky. Vše 
dopadlo k naší spokojenosti. VV ŠSČR schválil proplacení faktury hlasováním per rollam dne 7. 8. 
2018. Přikládám fakturu do přílohy a k ní následující poznámka. Částka je za vše, tedy i za ubytování 
Evy Lázničkové. Podle naší dohody mají manželé Lázničkovi uhradit svazu 400 euro. 

 

Aktualizované rozpočty na olympiádu do Batumi 

Přílohou aktualizované rozpočty na letošní olympiádu.  

Schválení vyplacení motivačních cen 
Karin Němcová a Anna Marie Koubová splnily v letošním roce podmínky pro motivační cenu Františka 
Pitharta. Je nutné formálně schválit vyplacení cen ve výši 30.000 Kč (s odečtením 15% srážkové 
daně). 
 
Usnesení 128/6: VV ŠSČR schvaluje aktualizované rozpočty předpokládaných výdajů na Šachovou 

olympiádu v Batumi.  

Usnesení 128/7: VV ŠSČR schvaluje vyplacení motivační ceny Františka Pitharta ve výši 30.000 Kč 

s odečtením 15% srážkové daně pro Karin Němcovou a Annu Marii Koubovou.  

Usnesení 128/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu Komise reprezentačního úseku 

 

Příloha 5: Závěrečná zpráva z reprezentačního soustředění žen 

 

Příloha 6: Závěrečná zpráva z reprezentačního soustředění mužů 

 

Příloha 7: Aktuální rozpočet olympiády mužů 

 

Příloha 8: Aktuální rozpočet olympiády žen 

 

 

8. Zpráva manažera reprezentace mládeže 
 
Zprávu manažera reprezentace mládeže předložil M. Vokáč. 



 
 

 

 

Reprezentační akce mládeže v roce 2018 

ME družstev do 18 a do 12 let (11. - 19. 7. 2018, Německo)  
Zprávy kapitánů družstev v příloze. 
 
ME 8 - 18 (19. - 30. 8. 2018, Lotyšsku 
Vynikajícího výsledku dosáhl Jan Vykouk, který získal v kategorii H18 stříbrnou medaili. Podrobnosti 
ve zprávě vedoucího výpravy v příloze. 
 
MS HD 20 (4. - 16. 9. 2018, Turecko)  
Soutěž právě probíhá, podle úvodní krátké informace vedoucího výpravy Vlastimila Babula zatím bez 
problémů. 
 
MS 14-18 (19. - 31. 10. 2018, Řecko)  
Výprava je připravena. Vzhledem k pochybení manažera reprezentace při kontrole připravenosti akce 
došlo k opožděnému podání přihlášky na soutěž, což zřejmě bude znamenat dodatečné zvýšení 
očekávaných nákladů. 
 
MS kadetů 8-12 (3. - 16. 11. 2018, Španělsko)  
Výprava je připravena. 
 
Olympiáda mládeže do 16 let (24. 11. - 3. 12. 2018, Turecko) 
Pořadatel doposud nevydal propozice soutěže. Přípravu soutěže proto doposud nebylo možno 
zahájit.   
 
Soustředění 
V termínu 8. – 10. 6. 2018 proběhlo v Cakově 2. soustředění moravské části projektu Scouting. 
Závěrečná zpráva v příloze. 
  
V termínu 9. – 10. 7. 2018 proběhlo v Chodově u Karlových Varů soustředění účastníků ME družstev 
do 18 a do 12 let. Závěrečná zpráva v příloze. 
 
V termínu 13. – 16. 8. 2018 proběhlo v Novém Malíně u Štěpána Žilky minisoustředění skupiny našich 
nejtalentovanějších mladých šachistů. Závěrečná zpráva v příloze. Účetně ještě není zcela uzavřeno, 
celkové náklady by neměly přesáhnout částku 15.000 Kč. 
  
Motivační ceny 
Na aktuální listině FIDE k 1. září 2018 dosáhla Anna Marie Koubová (ročník 2003) ratingu 2110, čímž 
splnila podmínky pro udělení motivační ceny Františka Pitharta (30.000 Kč). 
 
Diskuze: Diskutoval se návrh na změnu manažera reprezentace mládeže. Dohodnuto, že M. Vokáčovi 
bude současná smlouva prodloužena do konce roku a mezitím se do konce září vypíše nový konkurz 
s vyhodnocením do konce října a s nástupem od 15. listopadu. V konkurzu musí být jasně 
vyspecifikované všechny činnosti, které se budou od manažera reprezentace mládeže vyžadovat. 
 



 
 

 

 

Usnesení 128/9: VV ŠSČR prodlužuje smlouvu s manažerem reprezentace mládeže M. Vokáčem do 
31. 12. 2018. 
 
Usnesení 128/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu manažera reprezentace mládeže. 
 
Úkol 128/2: Vypsat konkurz na manažera reprezentace mládeže s vyhlášením do konce září, 
vyhodnocením do konce října a nástupem od 15. listopadu – M. Konopka. 
 
Příloha 9: ME týmů 12 – 18 – závěrečná zpráva 

 

Příloha 10: ME mládeže – závěrečná zpráva 

 

Příloha 11: Scouting Cakov – závěrečná zpráva 

 

Příloha 12: Soustředění před ME týmů – závěrečná zpráva 

 

Příloha 13: Soustředění Žilka – závěrečná zpráva 

 

9. Zpráva předsedy TK 
 
Zprávu předsedy TK uvedl A. Ambrož 
 

Konkurz na realizaci metodických dopisů Koncovky mistrů 

TK v souladu s plánem práce zajistit tvorbu metodických materiálů, přichází s nabídkou, že je vhodné 

doplnit metodické materiály trenérům a vyspělým mladým hráčům. Takový metodický materiál pro 

trenéry a hráče postrádáme! 

 

TK předkládá ke schválení návrh vypsání konkurzu vytvoření metodického dopisu Koncovky mistrů. 

TK navrhuje realizaci 4 dílů: Koncovky mistrů – pěšcovky a věžovky, Koncovky mistrů – koncovky 

lehkých figur, Koncovky mistrů – koncovky těžkých figur, Koncovky mistrů – koncovky s materiální 

nerovnováhou. Představa TK: formát A5, počet listů do 100, komentované koncovky s diagramy. 

Diskuze o ceně na půdě TK se ustálila na 30 000 Kč za jeden díl, i když padla i částka 50 000 Kč ve 

spojení s dalšími návrhy. 

 

Příprava studia trenérů 1. třídy na FTVS UK 

TK (stav k 6. 9. 2018) informuje o průběhu a přípravě studia trenérů I. třídy na FTVS UK TŠ (Trenérská 
škola). K zápisu na fakultě 21. září 2018 se hlásí 11. Z toho TK schválila 5 výjimek účastníkům s tím, že 
trenéra II. třídy doplní nebo obnoví v nejbližším možném termínu, aby ŠSČR mohl uznat trenéra I. 
třídy. 
 



 
 

 

 

Jmenný seznam studentů: Stanislav Stárek, Tomáš Trejbal, Luboš Roško, Kateřina Rošková, Jiří Tůma, 
Filip Nový, Juraj Steiner, Zuzana Štočková, Jiří Krištof, Rostislav Kuboš, Tomáš Kučera. 
 
Konference trenérů v Havlíčkově Brodě 
TK připravuje druhou Konferenci trenérů, která se uskuteční v sobotu 22. září v hotelu Slunce, 
Havlíčkův Brod. 
 
Příprava: organizace: A. Ambrož, lektorsky: M. Vokáč 
 
TK v neděli 23. září v hotelu Slunce, Havlíčkův Brod má poslední setkání s účastníky školení II. třídy, 
zahájené v říjnu 2017, zakončené závěrečnými zkouškami. 
Organizace: A. Ambrož 
 
Zkušební komise: M. Vokáč, A. Ambrož 
 
Online školení trenérů 4. třídy 
TK konstatuje kladně funkční projekt Online školení trenérů IV., které již absolvoval slušný počet 
účastníků. 
 
Objevily se i připomínky, které jsou průběžně předávány autorovi M. Beilovi. 
 
Diskuze: Vzhledem k tomu, že stále nebylo vypracováno rozdělení rozpočtové položky V11.1 
Metodické materiály, nemohla být schválena příprava konkurzu na realizaci metodických materiálů 
Koncovky mistrů.  
 
Usnesení 128/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK 
 
 

10. Zpráva úseku mládeže 
 

Zprávu úseku mládeže zaslal Z. Fiala. 

 

KM ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR H16-20 a D16-20 v rapid šachu 2018, propozice 

Mistrovství Čech mládeže do 16 let, propozice Mistrovství Čech dětí do 8 a 10 let a propozice 

Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let. 

Předseda KM ŠSČR se zúčastnil zahájení a zakončení MČR v rapid šachu mládeže ve Žďáře nad 

Sázavou. Předseda KM ŠSČR se zde též zúčastnil schůze Komise rodičů. 

V první polovině srpna se konalo v Koutech nad Desnou Mistrovství EU mládeže do 14 let. Akce se 

zúčastnili zpravidla mládežníci ze třetích míst Mistrovství ČR mládeže a další extra hráči. Celkem se 

zúčastnilo 20 českých hráčů, kteří sbírali cenné zkušenosti v partiích proti zahraniční konkurenci. ŠSČR 

finančně podpořil nominované hráče a zajistil dva trenéry. O mládež se během Mistrovství EU starali 

trenéři IM Stanislav Jasný a FM Jiří Tůma. Reprezentanti ČR získali tři medaile. Tereza Horková vyhrála 



 
 

 

 

v kategorii dívek do 8 let. Marek Míča byl druhý v kategorii chlapců do 14 let a Václav Finěk získal 

bronzovou medaili v kategorii do 10 let. Pro Václava Fiňka to byla příprava na Mistrovství světa, kde 

bude hrát ve své věkové kategorii do 8 let. Všichni rodiče i hráči vnímali mistrovství i práci trenérů 

velice pozitivně. Podrobnosti z Mistrovství EU jsou na webu ŠSČR: https://www.chess.cz/mistrovstvi-

evropske-unie/ 

Od 1. srpna převzala projekt Šachy do škol nová manažerka ŠdŠ Mgr. Venuše Souralové. Zpráva o 

projektu ŠdŠ a o projektu LearningChess je samostatným bodem. 

Usnesení 128/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 

 

11. Šachy do škol 
 

Zprávu o projektu Šachy do škol přeložila V. Souralová. 

 

Statistiky 
- Po nástupu 1. 8. 2018 jsem oslovila všechny krajské manažery s žádostí o poslední data 

(počty zapojených škol, aktuální kontakty na vyučující…), abych si udělala představu o 
současném stavu. Přesto se mi tato data nesešla kompletní (odpověděla a poslala údaje o 
stavu k červnu 2018 jen část krajských manažerů, někteří údaje nemají nebo odkazují na web 
Šdš, kde ovšem nejsou údaje úplně aktuální, nebo odkazují na pana Veselého)  

- Odpověděla jsem na řadu dotazů ze stran vedení škol, zda projekt bude vůbec pokračovat.  
-  Po dalších konzultacích jsem došla k závěru, že musíme začít od nuly a kompletní statistiku 

sepíšu po termínu přihlášek do nového školního roku 2018 - 2019. 
 
Aktuální dění 

- Aktualizovala jsem zdroje informací na webu ŠSČR o projektu Šdš pro školy   
- Vyzvala jsem krajské koordinátory, aby si ohlídali ve svém kraji opětovné podání přihlášek 

škol, které se již zapojily (upozorňování vedení škol) 
- Informovala jsem i všechny vyučující/trenéry, na které jsem objevila kontakty, aby si ohlídali 

opětovné přihlášení jejich škol do projektu Šdš 
- Informovala jsem o novém ročníku 2018-2019 projektu Šdš v pedagogickém tisku, na webech 

s pedagogickou tématikou a stránkách určených pro učitele na FB (ozvali se mi jen někteří 
redaktoři, přislíbili zveřejnění v září nebo v nejbližších vydáních) 

- Komunikuji se školami, které  na konci školního roku 2017-2018 neobdržely platbu 3000Kč 
(příspěvek pro vyučující, kteří učí šachy na škole jako předmět). V červnu nikdo nehlídal, zda 
všechny podle smlouvy zaslaly závěrečnou zprávu a příspěvek tak nedostala žádná škola. 
Všechny školy, kterých se to týká, jsem upozornila na nutnost zaslání zpráv, některé zprávy 
jsem získala od pana Hurty, byly k němu přeposílané. Školy, které podmínky po výzvě splnily, 
v posledních dnech své platby dostaly.  

- Komunikuji se školou, která v loňském roce nebyla spokojená s naplňováním přislíbené 
podpory ze stranu ŠSČR ( ZŠ Zaječice ani po zaplacení faktury poštovného neobdržela žádné 

https://www.chess.cz/mistrovstvi-evropske-unie/
https://www.chess.cz/mistrovstvi-evropske-unie/


 
 

 

 

objednané cvičebnice, podle poslední zprávy se přihlásí znovu, dokonce hlásí potěšitelný 
nárůst počtu dětí). 

- Sladila jsem s paní Kniezkovou  vyřizování objednávek cvičebnic a stanovila pravidla 
přidělování cvičebnic zdarma jednotlivým školám na základě počtu přihlášených žáků. 
V současnosti probíhá objednávání a fakturace bez problémů (žádná škola si nestěžovala). 

- Požádala jsem vedení MKŠS  o navržení / jmenování nového krajského koordinátora místo 
pana Tally, který na tuto rezignoval v srpnu 2018. (Přislíbili toto projednat na schůzi MKŠS 4. 
9. 2018) 

- Aktualizovala jsem Obecné propozice přeboru škol (odesláno ke schválení panu Fialovi 
mailem). V organizaci přeboru se v zásadě letos nic měnit nebude. 

 
✓ Cílem je ukončení nejistoty vedení škol o budoucnosti projektu a opětovné přihlášení 

maximálního počtu těch škol, které v minulosti měly s projektem něco společného.  
 

Plán mé práce do nejbližší budoucnosti  - podzim 2018 
Především se chci zaměřit na učitele, zvyšování počtu těch, kteří šachy buď učí v kroužcích nebo jako 
předmět, nebo občas zařazují prvky šachové hry do výuky nebo třeba jen dávají dětem k dispozici 
šachy o přestávkách. („Každý pěšák se počítá.“) 

 
- Aktualizace seznamu zapojených škol do Šdš a seznamu vyučujících a kontaktů na webu Šdš 
- Organizace metodických setkání učitelů v regionech (Ozvalo se mi několik vyučujících, že by o 

to stáli, místa a termíny budu stanovovat podle počtu škol a vyučujících v jednotlivých 
oblastech, vždy skupinky učitelů dostanou pozvánku, info bude i pro ostatní na webu Šachy 
do škol pro ty, kteří jsou ochotni cestovat dále. Budou vítání i učitelé, kteří vyrazí se svými 
kolegy „ze zvědavosti“. Vycházím ze zkušenosti, že se učitelé rádi inspirují od sebe navzájem. 
Efekt těchto setkání se může násobit následným reportem o probíraných tématech, možnost 
rozeslání formou newsletteru dalším učitelům/trenérům) 

- Naplánování a organizace oficiálních školení pro učitele ve školním roce 2018-2019  (užší a 
konkrétní spolupráci nabídnul pan J. Havlíček a V. Rut, dále zanalyzujeme možnost přihlášení 
některého z těchto kurzů u Fide jako oficiální kurz, kde je možné získat titul SI – school 
instructor) 

- Příprava a první pilotní „motivační, populárně naučné, propagační přednášky pro děti na I.st. 
ZŠ (finanční rozvaha, nalezení vhodných škol pro pilotní/zkušební pokusy, aktivní získávání 
zpětné vazby od učitelů i žáků, analýza, zhodnocení a případné úpravy) 

- Smlouvy se školami, které budou vyučovat šachy jako předmět nebo v rámci předmětu. 
- Úkony související s přeborem škol (evidence a zveřejňování výsledků) 
- Komplexnější obnova PR materiálů pro propagaci projektu Šachy do škol (zatím jsou 

například v prezentaci jen změněná data, chci změnit i délku a grafické pojetí) 
- FB skupina Učitelé za šachovnicí  - online platforma / fórum na sdílení didaktiky, metodiky, 

zkušeností, inspirace k výuce šachu (výzva učitelům, aby se na tuto stránku hlásili, sledovali 

příspěvky související s výukou šachu na školách a sami svými příspěvky tvořili její sdílený 

obsah, obsah můžeme přejímat i ze zahraničních stránek a webů např. www.chessplus.net    

apod.) 

- Konzultace s P. Koutným a jeho spolupracovníky o možnosti vytvoření videí použitelných 
v rámci Šdš. 

http://www.chessplus.net/


 
 

 

 

- Komunikace s redakcemi dětských periodik – články, rozhovory a reportáže z dětského 
šachového světa. 

- Propagace programu LearningChess (podrobněji ve zprávě o LearningChess) a Online školení 
trenérů 4. třídy zaměřená na učitele. 

 
V mnoha bodech souhlasím s pojetím koncepce celého projektu, které v předchozích letech 
představil manažer Miroslav Veselý.  Je ovšem plány dotahovat do konce. Je důležité především 

• Zvýšit povědomí o šachu mezi mládeží a dětmi 

• Motivovat samotné učitele a podporovat jejich vzdělávání v oblasti 

• Nezatěžovat zapojené školy a vyučující zbytečnou byrokracií (to je důležitější než finanční 
a materiální podpora) 

• Přimět školy, aby aktivně využívaly šachy ve své nabídce ke své vlastní propagaci. 
 

LearningChess 
Zpráva o současném stavu projektu LearningChess je v příloze. 

 
Usnesení 128/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o současném stavu projektu LearningChess. 

 
Usnesení 128/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o projektu Šachy do škol. 
 
Příloha 14: Motivační dopis ke konkurzu (podrobnější rozebrání náhledu V. Souralové na Šdš) 
 
Příloha 15: Zpráva o projektu LearningChess 
 

12. Zpráva KMK 
 
Zprávu KMK uvedl M. Petr. 
 

Zorganizovali jsme letní fotosoutěž na webu a facebookovém profilu ŠSČR a rozdělili ceny výhercům.   
 
Česká televize několikrát navštívila pardubický Czech Open - reportáž byla i v Brankách, bodech, 
vteřinách. Zářijový 205. díl V šachu byl vysílán v krásném čase 19:25 na ČT sport. S ČT aktuálně řešíme 
vysílání speciálu k MČR v bleskovém šachu. 
 
Připravujeme tiskovou konferenci k odletu naší reprezentace na šachovou olympiádu. 
 
Diskuze: Proběhla diskuze o diskuzním fóru na nss.cz, které dle mnohých přispívá k negativní náladě 
v šachovém prostředí. ŠSČR však nemůže soukromému subjektu nařizovat, co může nebo nemůže na 
svém webu dělat. Může alespoň doporučit registraci pod skutečnými jmény, což by mohlo situaci 
zlepšit. 
 
Usnesení 128/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 16: Newsletter 2018/8 



 
 

 

 

 
Příloha 17: Newsletter 2018/9 
 
Příloha 18: Monitoring médií 2018/6 
 
Příloha 19: Monitoring médií 2018/7 
 
Příloha 20: Monitoring médií 2018/8 
 

13. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 
Byly uzavřeny přihláška družstev pro ligovou sezónu 2018/2019. Letošní změna, kdy rozdělení 
družstev do skupin nebylo realizováno z oprávněných do Rozpisu (tedy na přelomu května/června), 
ale až z přihlášených (tedy v polovině července), se u řady oddílů nesetkalo s pochopením. Máme ke 
zvážení posoudit, zda se jednalo opravdu o problém, nebo pouze o (ne)zvyk. 
 
Losovací schůze proběhla v komorním prostředí 21. července v Pardubicích; vedle kritiky, se kterou 
se musí vypořádat sama STK, zazněla i kritika na absenci zástupce ŠSČR (konkrétně předsedy ŠSČR) 
při vyhlašování výsledků Extraligy letos v Brně. 
 
V současné době finišuje (termín 15. 9.) kompletace soupisek. 
 
V rámci Czech Open proběhly v Pardubicích turnaj MČR jednotlivců v rapidu (18. - 19. 7.) a turnaje se 
statutem MČR čtyřčlenných družstev (12. - 15. 7.), MČR v bleskovém maratónu (16. - 17. 7.), MČR v 
bughouse (14. 7.) a MČR ve Fischerových šachách (17. 7.). 
 
Proběhlo MČR seniorů (Rychnov nad Kněžnou 28. 7. - 5. 8.). 
 
Byly zveřejněny propozice MČR v bleskovém šachu družstev (15. 9.) a MČR v rapid šachu družstev 
(16. 9.). Propozice byly zveřejněny pozdě v důsledku nedodržení termínu pořadatelem a tím pádem 
k pozdnímu zaslání STK k projednání a schválení. 
 
Byl vypsán seriál GP 2018/2019 v rapidu a vypsán i vyhodnocen konkurz turnajů seriálu. K datu 
konání schůze již 2 turnaje proběhly. 
 
Diskuze: Na základě návrhů STK na zvyšování dotací pořadatelům v roce 2019 bylo dohodnuto, že 
před případným navýšením MČR mužů a žen musí STK vypracovat návrh konkurzů obou těchto 
mistrovství. Zároveň bylo usneseno, že předseda V. Novotný zahájí se slovenskou stranou jednání 
s návrhem na zrušení soutěže Československá extraliga žen, která se dlouhodobě potýká s velice 
nízkou účastí. VV se též rozhodl zrušit MČR v rapid šachu juniorů a juniorek z důvodu, že tato 
kategorie by jednak měla hrát užitečnější turnaje, než jsou rapidy, a navíc i bez této soutěže mají 
junioři velice nabitý turnajový kalendář. 



 
 

 

 

 
Usnesení 128/16: VV ŠSČR určuje úkoly k zajištění reprezentativního průběhu Extraligy a 
odpovědnost za jejich naplnění přiděluje jednotlivým složkám ŠSČR. 
 
Usnesení 128/17: VV ŠSČR schvaluje dotaci-cenu pro vítěze Extraligy 2018/2019 (příspěvek na účast 
v Evropském poháru družstev) ve výši 25.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 (V1.9). 
 
Usnesení 128/18: VV ŠSČR schvaluje částečnou úhradu nákladu účastnic „MČR 2019 juniorek a 
dorostenek“, a to vkladu a základního ubytování přímo postupujícím a krajským přebornicím a 
zavazuje tímto výdajem (předpoklad do 40.000 Kč) rozpočet ŠSČR 2019 (část V2.4). 
 
Usnesení 128/19: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2019 juniorek a dorostenek a polofinále 
MČR 2019 juniorů a dorostenců“ ve výši 30.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 
(část V2.4). 
 
Usnesení 128/20: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2019 v rapid šachu jednotlivců“ ve výši 
30.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 (V2.5). 
 
Usnesení 128/21: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2019 v rapid šachu žen“ ve výši 20.000Kč 
a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 (V2.6). 
 
Usnesení 128/22: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2019 seniorů“ ve výši 30.000 Kč 
a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 (V2.8). 
 
Usnesení 128/23: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2019 v rapid šachu družstev“ ve výši 
30.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 (V2.11). 
 
Usnesení 128/24: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „Závěrečného extraligového trojkola 2019“ ve 
výši 60.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 (V2.13). 
  
Usnesení 128/25: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2019 v bleskovém šachu družstev“ ve 
výši 30.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 (V2.18). 
 
Usnesení 128/26: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „M Čech 2019 mládeže“ ve výši 40.000 Kč 
a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 (V4.3). 
 
Usnesení 128/27: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „M Čech 2019 H/D 8 a 10“ ve výši 25.000 Kč 
 a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 (V4.4). 
 
Usnesení 128/28: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „M Moravy a Slezska 2019 mládeže“ ve výši 
40.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 (V4.5). 
 
Usnesení 128/29: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2019 družstev starších žáků“ ve výši 
25.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 (V4.6). 
 
Usnesení 128/30: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2019 družstev mladších žáků“ ve výši 



 
 

 

 

25.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 (V4.7). 
 
Usnesení 128/31: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2019 v rapidu H/D 10, 12 a 14“ ve výši 
25.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 (V4.8). 
 
Usnesení 128/32: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „Republikové kolo Přeboru škol 2018/2019“ ve 
výši 90.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 (V4.10). 
 
Usnesení 128/33: VV ŠSČR pověřuje předsedu V. Novotného jednáním se Slovenským šachovým 
svazem o zrušení soutěže Československá extraliga žen (J. Malec hlasoval proti). 
 
Usnesení 128/34: VV ŠSČR schvaluje zrušení soutěže MČR juniorů a juniorek v rapid šachu 2019 
 (J. Malec hlasoval proti). 
 
Usnesení 128/35: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 
 
Úkol 128/3: Připravit návrh konkurzu na MČR mužů a MČR žen 2019 – STK. 
 
Úkol 128/4: Zahájit jednání se Slovenským šachovým svazem o zrušení Československé extraligy žen –  
V. Novotný. 
 
Příloha 21: Úkoly pro průběh Extraligy 2018/2019 
 
Příloha 22: Rozpočet Extraligy 2018/2019 
 

14. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu předložil F. Štross. 

Administrativní pracovnice ŠSČR Trang Křivánek Nguyenová v průběhu srpna navštěvovala účetní 
kurz, který završila úspěšnou závěrečnou zkouškou. 

Sekretariát začal od srpna administrativně zajišťovat nově spuštěné online školení trenérů 4. třídy. 
K 7. 9. test úspěšně splnilo 50 osob, z toho 39 zaplatilo poplatek a obdrželo potvrzené osvědčení. 

Byla zaregistrována kompletní výprava reprezentačního týmu a doprovodných osob na olympiádu v 

Batumi včetně úhrady všech plateb a koupě letenek (včetně manželů Navrátilových se jedná o 18 

osob + Michal Konopka). V současnosti je v procesu cestovní pojištění pro výpravu (15 osob). 

Byla zaregistrována kompletní výprava reprezentačního týmu a doprovodných osob na MS U20 

v Turecku/Gebze včetně úhrady všech plateb organizátorům a koupě letenek.  

Byla zaregistrována kompletní výprava reprezentačního týmu a doprovodných osob na MS U8, U10, 

U12 v Santiagu de Compostela včetně úhrady všech plateb organizátorům a koupě letenek.  

https://www.chess.cz/online-skoleni-treneru-4-tridy/


 
 

 

 

Byla zaregistrována kompletní výprava týmu AVE Nový Bor a doprovodných osob na ECC 

v Řecku/Halkidiki včetně úhrady všech plateb organizátorům. 

Byla zaregistrována kompletní výprava reprezentačního týmu a doprovodných osob na MS U14, U16, 

U18 v Řecku/Halkidiki včetně úhrady všech plateb organizátorům. 

Ve spolupráci s ČAUS proběhlo zajištění účasti Tadeáše Kriebla a Karolíny Olšarové na Akademickém 

mistrovství světa v brazilském Aracaju. Odlet obou účastníků do místa konání byl 9. září z Prahy. 

Byly vyřízeny tituly FM pro Richarda Mládka a Jaroslava Voříška a titul CM pro Radka Bujnocha. 
Zároveň byly na FIDE zaslány žádosti o titul IM pro Jakuba Szotkowského a o titul FA pro Ondřeje 
Zámečníka a Václava Soukupa. 

Online materiál by zapůjčen na MEU mládeže, na MČR seniorů, na krajské soustředění mládeže ÚŠS a 
na Open Říčany. Na MČR seniorů a na Open Říčany byly též zapůjčeny nově pořízené stupně vítězů. 

Z KHŠS přišla pozvánka na krajskou konferenci, viz příloha. 

K 31. 8. vypršelo zmocnění F. Štrosse samostatně jednat za ŠSČR. V usnesení je návrh na prodloužení 
tohoto zmocnění o jeden rok. 

Diskuze: Dohodnuto, že na konferenci KHŠS se za ŠSČR dostaví sportovní sekretář Ladislav Záruba a 
přednese zdravici od předsedy V. Novotného. 

Usnesení 128/36: VV ŠSČR zmocňuje Františka Štrosse samostatným jednáním za ŠSČR v období 1. 9. 
2018 až 31. 8. 2019 dle přiloženého zmocnění. 

Usnesení 128/37: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

Úkol 128/5: Zúčastnit se konference KHŠS – L. Záruba. 

Příloha 23: Zmocnění F. Štrosse 

Příloha 24: Pozvánka na konferenci KHŠS 2018 

15. Zpráva předsedy OK 
 
Zprávu Organizační komise uvedl F. Štross 
 
Rejstřík sportovců 
Proběhla registrace do Rejstříku sportovců MŠMT a následně tam dle pokynů byly v první fázi 
nahrány oddíly ŠSČR. Z 518 aktivních oddílů jich systém přijal 440. Zbývajících 78 bylo nezapsáno 
z důvodu chybějícího IČ anebo z důvodu nepřípustné právní formy (DDM, ZŠ a MŠ, o.p.s. apod.). 
V další fázi bude probíhat nahrávání fyzických osob. To zatím není v systému zpřístupněno. 

https://rejstriksportu.msmt.cz/


 
 

 

 

 
GDPR 
V příloze je ke schválení smlouva s navrženým pověřencem pro ochranu osobních údajů JUDr. Jiřím 
Navrátilem. 
 
Registrace členů 
ŠSČR v databázi aktuálně eviduje 41.756 členů. Registrováno je 18.721 členů, z toho 13.030 aktivních 
a 5.691 neaktivních.  
 
Oddílové faktury 
Všechny jarní faktury 2018 byly uhrazeny. Jarní fakturu z roku 2017 za členské příspěvky stále 
neuhradil oddíl TJ Sokol Kšice (1.955 Kč). 
 
Nové oddíly 
V Praze byl založen nový oddíl ŠK Molekula, v Libereckém kraji byly založeny oddíly ŠK Achát Turnov a 
Šachový klub při ZŠ Kaplického. 
  
Přestupy členů a registrace cizinců 
K 7. 9. bylo vyřízeno celkem 377 přestupů a registrováno 153 cizinců pro soutěže družstev 
2018/2019. Aktuální seznamy jsou v příloze. 
 
Aktualizace trenérských a rozhodcovských tříd 
V databázi aktualizovány třídy rozhodčích - seminář R1 (Pardubice) a třídy trenérů - školení trenérů 3. 
a 4. třídy (Brno) a online školení 4. třídy. 
 
Změny federace 
Na FIDE byla zaslána žádost o změnu federace španělského hráče E. S. Salvadora, která byla VV 
schválena per rollam. Další žádost přišla od slovenského hráče M. Lisika. Podrobnosti jsou 
v neveřejných přílohách. KRÚ i STK s přestupem souhlasí. 
 
Diskuze: Podle nových Stanov ŠSČR by se ZŠ, MŠ, DDM apod. neměly stávat členy ŠSČR. Oddíly ŠSČR 
by měly být především samostatné spolky s vlastním IČO. Potvrzuje to i MŠMT, které nedovoluje 
nahrání těchto subjektů do rejstříku sportovců. Vzhledem k tomu, že Registrační a přestupní řád 
zatím není zaktualizovaný o potřebné detaily, je nutné u nových oddílů ŠK Molekula a ŠK při ZŠ 
Kaplického schválit výjimku. 
 
Usnesení 128/37: VV ŠSČR schvaluje předloženou smlouvu s J. Navrátilem a jmenuje jej do funkce 
pověřence pro ochranu osobních údajů k 1. 9. 2018. 
 
Usnesení 128/38: VV ŠSČR schvaluje žádost o změnu federace Miroslava Lisika ze SVK na CZE. 
 
Usnesení 128/39: VV ŠSČR schvaluje oddíly ŠK Molekula a Šachový klub při ZŠ Kaplického novými 
členy ŠSČR. 
 
Usnesení 128/40: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 

https://ratings.fide.com/card.phtml?event=2214075
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=14916258


 
 

 

 

Úkol 128/6: Zaslat žádost o změnu federace M. Lisika na FIDE – sekretariát. 

Úkol 128/7: Informovat J. Navrátila o schválené smlouvě a dohodnout detaily vyplývající ze smlouvy – 
sekretariát. 

Příloha 25: Smlouva s J. Navrátilem 
 
Příloha 26: Seznam přestupů 2018 
 
Příloha 27: Registrace cizinců 2018 
 

16. Různé 
 
Nové knihy z Galerie Dolmen 
ŠSČR získal z nakladatelství Galerie Dolmen 50 ks nových knih od R. Biolka „Koncovky základní kurz“ a 
50 ks „Koncovky II“ (spoluautor D. Kaňovský) dle dohody za poskytnutí autorských práv. Dohodnuto, 
že tyto knihy budou využity jako ceny v soutěžích. 
 
Termín 129. schůze VV ŠSČR 
129. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 16. října od 13:00 v Praze na Strahově. 
  
 

17. Závěr 
 

M. Petr poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 20:12. 

 

 

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

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 

 
 
Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 128/1: Zaslat na KŠS podrobné informace o způsobu vyúčtování položky rozpočtu V10.8 

Organizace sportu v KŠS – sekretariát. 

    

Úkol 128/2: Vypsat konkurz na manažera reprezentace mládeže s vyhlášením do konce září, 

vyhodnocením do konce října a nástupem od 15. listopadu – M. Konopka. 

 

Úkol 128/3: Připravit návrh konkurzu na MČR mužů a MČR žen 2019 – STK. 



 
 

 

 

Úkol 128/4: Zahájit jednání se Slovenským šachovým svazem o zrušení Československé extraligy žen –  
V. Novotný. 

Úkol 128/5: Zúčastnit se konference KHŠS – L. Záruba. 
 
Úkol 128/6: Zaslat žádost o změnu federace M. Lisika na FIDE – sekretariát. 
 
Úkol 128/7: Informovat J. Navrátila o schválené smlouvě a dohodnout detaily vyplývající ze smlouvy – 
sekretariát. 

Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 127. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Dopis Jansta 
Příloha 3: Dopis Babiš 
Příloha 4: Projekt Organizace sportu v KŠS 
Příloha 5: Závěrečná zpráva z reprezentačního soustředění žen 

Příloha 6: Závěrečná zpráva z reprezentačního soustředění mužů 

Příloha 7: Aktuální rozpočet olympiády mužů 

Příloha 8: Aktuální rozpočet olympiády žen 

Příloha 9: ME týmů 12 – 18 – závěrečná zpráva 

Příloha 10: ME mládeže – závěrečná zpráva 

Příloha 11: Scouting Cakov – závěrečná zpráva 

Příloha 12: Soustředění před ME týmů – závěrečná zpráva 

Příloha 13: Soustředění Žilka – závěrečná zpráva 

Příloha 14: Motivační dopis ke konkurzu (podrobnější rozebrání náhledu V. Souralové na Šdš) 
Příloha 15: Zpráva o projektu LearningChess 
Příloha 16: Newsletter 2018/8 
Příloha 17: Newsletter 2018/9 
Příloha 18: Monitoring médií 2018/6 
Příloha 19: Monitoring médií 2018/7 
Příloha 20: Monitoring médií 2018/8 
Příloha 21: Úkoly pro průběh Extraligy 2018/2019 
Příloha 22: Rozpočet Extraligy 2018/2019 
Příloha 23: Zmocnění F. Štrosse 
Příloha 24: Pozvánka na konferenci KHŠS 2018 
Příloha 25: Smlouva s J. Navrátilem 
Příloha 26: Seznam přestupů 2018 
Příloha 27: Registrace cizinců 2018 


