
 
 

 

 

Zápis ze 134. schůze VV ŠSČR 

Praha, 23. dubna 2019 
 

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

 

Omluven: Rostislav Svoboda 

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Petr Pisk (manažer reprezentace mládeže), Venuše 

Souralová (manažerka Šdš), Sergej Movsesjan (člen KPT), Lukáš Vlasák (člen KPT), Antonín Ambrož 

(předseda TK). 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil ve 13:08 V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin 

Petr. 

 

2. Schválení zápisu ze 133. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 134/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 133. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 133. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 134. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 133. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 134. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

4 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 

5 Kontrola úkolů F. Štross 

6 Zpráva sekretariátu F. Štross 

7 Zpráva úseku reprezentace M. Konopka 

8 Zpráva manažera reprezentace mládeže ČR P. Pisk 

9 Zpráva úseku mládeže Z. Fiala 



 
 

 

 

10 Šachy do škol V. Souralová 

11 Zpráva předsedy TK A. Ambrož 

12 Zpráva předsedy KMK M. Petr 

13 Zpráva předsedy STK J. Malec 

14 Zpráva předsedkyně KR J. Prokopová 

15 Zpráva předsedy OK F. Štross 

16 Různé  

17 Závěr  

 

Diskuze: Na základě požadavků jednotlivých předkladatelů bylo dohodnuto, že body Šachy do škol a 

Zpráva manažera reprezentace ČR budou předřazeny. Pro účely zápisu zůstávají tak, jak byly původně 

v programu navrženy.  

Usnesení 134/2: VV ŠSČR schvaluje program 134. schůze VV ŠSČR. 

 

4. Zpráva předsedy ŠSČR 
 

Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 

Sport a stát 
Senát projednává zákon o zřízení národní agentury pro sport, očekává se vrácení do PS. MŠMT 
pokračuje v rozdělování dotací, každou chvíli bychom měli obdržet informaci ohledně dotace 
v programu TALENT. Není mnoho informací ohledně programu Můj Klub – přednost prý dostali noví 
žadatelé, u ostatních se musí nejprve zkontrolovat vyúčtování. Odpověď MŠMT na dotazy prý zní, že 
na tom pracují. 

Do konce června můžeme žádat o podíl ze 450 investičních mil. Kč, které jsou určeny na majetek pro 
reprezentaci a talenty (s hodnotou nad 40 tis. Kč za kus). Nevýhodou je 20% spoluúčast a potřeba 
dodržování zákona o veřejných zakázkách, s čímž ale pomáhá řada firem.   

Legislativa ŠSČR     
Předkládám ke schválení chybějící Statuty některých komisí. Zpracoval jsem došlé připomínky 

k Organizačnímu řádu. Byla opravena chyba u 4. třídy rozhodčích a přesunuly se klasifikační předpisy 

FIDE pod křídla Klasifikační komise. 

Rozpočet ŠSČR 
Organizace sportu v KŠS – je potřeba stanovit kritéria pro letošní podporu KŠS. Krom těch dosud 

uplatněných se nabízí kritéria MŠMT v programu Organizace sportu.  



 
 

 

 

Různé 
S místostarostou Žatce jsme projednali možnosti živých šachů na náměstí v roce 2020. Účastnil jsem 

se Komise neolympijských sportů ČOV, Ekonomické komise ČOV, příští týden je Plénum ČOV. 

 

Diskuze: Probírala se možnost žádosti o investiční dotaci MŠMT v souvislosti např. s pořízením 
svazového automobilu (dodávky) nebo výkonného počítače pro analýzy našich špičkových hráčů. V. 
Novotný nabídl připravit návrh do investičního programu do příští schůze VV. 
 
Diskutovaly se také povinnosti KŠS vůči dotaci z položky rozpočtu Organizace sportu v KŠS a jejich 
případné rozšíření. Návrh kritérií připraví předseda ŠSČR V. Novotný do příští schůze VV. 
 

Usnesení 134/3: VV ŠSČR pověřuje V. Novotného připravit návrh do investičního programu MŠMT 

pro reprezentaci. 

 

Usnesení 134/4: VV ŠSČR schvaluje předložený upravený Organizační řád ŠSČR. 

 

Usnesení 134/5: VV ŠSČR schvaluje Statut Klasifikační komise. 

     

Usnesení 134/6: VV ŠSČR schvaluje Statut Komise pro práci s talenty. 

     

Usnesení 134/7: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR. 

 

Úkol 134/1: Vložit na web upravený Organizační řád, Statut komise pro práci s talenty a Statut 

Klasifikační komise – sekretariát. 

   

Příloha 2: Statut Klasifikační komise ŠSČR 
 
Příloha 3: Statut Komise pro práci s talenty ŠSČR 
 
Příloha 4: Organizační řád ŠSČR 
 

5. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 134/8: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

 

6. Zpráva sekretariátu 
 



 
 

 

 

Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross. 

 
MŠMT 
MŠMT informovalo o dotaci pro ŠSČR v programu Repre, která činí 1.446.500 Kč. To je o 131.500 Kč 
více než v loňském roce a o 53.500 Kč méně, než předpokládal rozpočet. Stále jsme ale oproti 
schválenému rozpočtu 0,5 milionu v plusu díky dotaci v programu Organizace sportu. Čeká se ještě na 
vyhodnocení programu Talent. K dotaci z programu Repre již z MŠMT přišlo rozhodnutí a dotace již 
dorazila na účet ŠSČR. 
 
Zvelebení šachové knihovny ŠSČR 
Domnívám se, že ŠSČR by měl mít k dispozici kvalitní a rozsáhlou šachovou knihovnu. Z praktických i 
historických důvodů. Momentálně je šachová knihovna ŠSČR, kromě svázaných časopisů 
Československý šach a Šachinfo, poměrně dost chudá, a proto bych ji v následujícím období rád 
rozšířil a zvelebil.  Hlavním cílem je pořízení především co možná nejkompletnější sbírky šachové 
literatury, která kdy vyšla v češtině. Soupis jednotlivých položek knihovny pak bude zveřejněn na 
webu a každý člen svazu se může v kancelářích pražského sekretariátu zastavit a vybranou knihu či 
časopis si v klidu pročíst a prostudovat. 
 
S tím souvisí i úprava zadní kanceláře pražského sekretariátu, která dosud sloužila především jako 

sklad. Se správcem areálu Strahov bylo domluveno, že můžeme zdarma využít plochu na chodbě u 

našich kanceláří a pořídit tam tři velké uzamykatelné skříně k uskladnění materiálu (několik 

sportovních svazů tam takové skříně již má). Tím se společně s plánovanou likvidací nepotřebných 

šanonů skladová kancelář značně vyprázdní a vznikne dostatečný prostor mj. i pro pořízení nové 

rozsáhlé knihovny. 

Pořízení kvalitní šachové knihovny ovšem není úplně levnou záležitostí (především starší publikace do 

roku 1945, které vyšly v nízkých nákladech, jsou na trhu poměrně drahé), a proto bych chtěl VV 

požádat o schválení navýšení položky rozpočtu V17.11 (předplatné odborného tisku). Ta by se měla 

asi přejmenovat např. na Šachová literatura a šachový software (případně zkráceně Literatura a 

software). 

Dějiny šachu v Čechách a na Moravě 
Jeden z předních českých šachových historiků Vlastimil Fiala se pustil do rozsáhlého historického 
projektu na zmapování českého šachového hnutí od nejstarších dob až do roku 1953, kdy zanikla 
Ústřední jednota českých (československých) šachistů. Jedná se přibližně o období 100 let šachových 
událostí (počátky českých šachových dějin můžeme hledat někdy v polovině 19. století) nejen na 
českém, moravském a částečně slovenském území, ale ambicí autora je postihnout i české šachové 
stopy na nejrůznějších mezinárodních turnajích, šachových olympiádách či zahraničních šachových 
turné našich předních šachistů. 
 
Publikační plán předpokládá postupné vydávání historických šachových ročenek, které budou 

pokrývat veškeré šachové aktivity v Čechách a na Moravě. Některé svazky budou zahrnovat delší 

časové období než jeden rok (především počátky šachového hnutí v 19. století, kdy aktivita ještě 

nebyla příliš vysoká či období během 1. a 2. světové války, kdy došlo k citelnému útlumu šachové 

https://www.chess.cz/misto-na-sekretariatu-volna-zidlicka-pro-cleny/


 
 

 

 

činnosti) a některé, kdy se autorovi podaří získat dostatek historického šachového materiálu, budou 

vydány jako samostatný ročník. To se týká i první publikace tohoto projektu, která zahrnuje rok 1910.  

ŠSČR by měl ve své činnosti pečovat i o historický šachový odkaz, a proto navrhuji podporu tohoto 

záslužného historického projektu. Ať už finanční či např. formou nákupu většího počtu kusů první 

publikace pro různé soutěže či jako ceny do turnajů. 

 

Z činnosti sekretariátu 
Na MŠMT byl ve spolupráci s hospodářem R. Svobodou zaslán upravený rozpočet žádosti o dotaci 
v programu Repre na základě skutečně schválené dotace a další dílčí doplnění. 
 
Byl zrušen účet ŠSČR u Fio banky původně určený na platby LearningChess. Platební systém je 

nakonec jiný, než jaký se původně předpokládal. Platby chodí přes službu Pay Pal na účet maďarským 

vlastníkům, se kterými na konci roku probíhá vyúčtování.  

Proběhla registrace na Mitropa Cup konaný ve Slovinsku včetně úhrady plateb. Ještě se řeší doprava. 

Proběhla registrace na ME škol v Rumunsku (z ČR se zúčastní Janouškovi). 

Byly vytvořeny smlouvy s pořadateli MČR dorostenců a juniorů v rapid šachu a s pořadateli MČR 

družstev starších žáků. 

Na konci března proběhlo v sídle ČNB setkání týkající se projektů Českého olympijského výboru (za 

ŠSČR se zúčastnili L. Záruba a M. Petr). ŠSČR je přihlášen do většiny těchto projektů a chce s ČOV 

nadále úzce spolupracovat. 

https://mailchi.mp/039acdeda835/moravian-chess


 
 

 

 

L. Záruba se dne 16. 4. jako zástupce ŠSČR zúčastnil v Olomouci krajské konference ŠSOK a spolu 

s manažerkou projektu Šachy do škol V. Souralovou také jednání na pedagogické fakultě UP (katedra 

matematiky) ohledně budoucí spolupráce. V plánu je do konce září navštívit další VŠ s projednáním 

vzájemné spolupráce (Liberec, Ústí nad Labem, České Budějovice, Zlín, Hradec Králové, Pardubice, 

Brno a další). 

 Fotky z jednání na pedagogické fakultě UP v Olomouci 

Proběhla schůzka koordinátorů Zimní olympiády dětí a mládeže, která se bude konat v roce 2020 

v Karlových Varech. Za šachy je vše v pořádku a připraveno. 

Ve spolupráci s KR se řešily chybějící licence u některých našich rozhodčích s titulem FA a IA. 

V online školení trenérů 4. třídy od začátku roku splnilo a zaplatilo za test 33 lidí. 

Titul FM byl vyřízen pro Vojtěcha Šrámka z Orlové. 

Pro sekretariát, předsedy TK, KM, KRÚ a pro manažera reprezentace mládeže byla zakoupena 

elektronická kniha Mistrovství v ChessBase od Emila Vlasáka. 

Byl zakoupen nový projektor. 

Online materiál byl zapůjčen na závěrečné extraligové trojkolo. 

Diskuze: Dohodnuto, že položka V17.11 určená mj. na rozšíření a zvelebení šachové knihovny bude 

navýšena o 95 tisíc Kč a zároveň se z ní podpoří projekt historika V. Fialy na zmapování české a 

moravské šachové historie nákupem několika ks první vydané publikace o roku 1910. 

Usnesení 134/9: VV ŠSČR schvaluje navýšení položky rozpočtu V17.11 na 150.000 Kč. 

Usnesení 134/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 
 
Úkol 134/2: Předložit rozpočet k čerpání položky V17.11 – sekretariát. 

 



 
 

 

 

 

7. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace předložil M. Konopka. 

 

Nominace reprezentačních týmů na Mitropa Cup 2019 

KRÚ dokončil nominaci týmů na letošní turnaj družstev Mitropa Cup (Radenci, Slovinsko, 26. 5. – 4. 

6.) Muži: Thai Dai Van Nguyen, Jan Vykouk, Štěpán Žilka, Tomáš Kraus a Jan Miesbauer, ženy: Nela 

Pýchová, Karin Němcová, Anna Marie Koubová a Sofie Přibylová. Kapitánem ženského týmu bude 

Petr Hába. V současné době řešíme se sekretariátem dopravu na turnaj a z turnaje, vzhledem k tomu, 

že máme ve výpravě jen jednoho řidiče s autem, musíme cestovat jinak, než jsme původně plánovali. 

  

Prague International Chess Festival 2020 – spolupráce s ŠSČR 

Setkal jsem se s ředitelem Pražského šachového festivalu Petrem Boleslavem, abychom zhodnotili 

první ročník turnaje a probrali možnosti spolupráce organizátorů a ŠSČR při druhém ročníku, který je 

plánován na únor 2020. Zápis ze schůzky následující: 

NASTAVENÁ PRAVIDLA 
a) Nominace CZE hráčů pro Masters do 1. 9. 2019 (max 2 hráči nad 2675 ELO) 
b) Nominace CZE hráčů pro Challengers do 1. 9. 2019 (max 4 hráči nad 2530 ELO) 
c) Nominace CZE juniorů pro Open do 15. 11. 2019 (max 10 hráčů, hrazeno startovné) 

PŘIPRAVIT 
d) Postup z MČR do Challengers – úkol KRÚ - vytvořit pravidlo, (to už se provedlo a bylo 
publikováno na www.chess.cz a oznámeno hráčům hromadným mailem): 

Přeborník České republiky 2019 získává právo účasti v uzavřeném turnaji Challengers v rámci II. 
ročníku Prague International Chess Festival (únor 2020). Pokud se přeborníkem republiky 2019 
stane hráč, s jehož účastí se počítá v turnaji Masters uvedeného festivalu, přechází toto právo 
na dalšího hráče v pořadí MČR 2019. 

ŽENSKÝ UZAVŘENÝ TURNAJ 
a) organizátoři - připravit rozpočet a navrhnout výši příspěvku ze ŠSČR 
b) KRÚ - zvážit pravidla účasti  

 

Trénink ženské reprezentace 

Ve dnech 30. – 31. března proběhl v Praze v budově ČUS trénink ženské reprezentace, který v sobotu 

vedl Petr Hába a v neděli Michal Konopka. Tréninky probíhaly oba dny od 10.00 do 17.00. 

Soustředění se zúčastnily reprezentantky: Olšarová, Rodshtein, Sikorová, Miturová, Petrová, 

Kaňáková, Koubová, S. Přibylová a Karin Němcová. 

 

Termíny reprezentačních soustředění mužů a žen 

http://www.chess.cz/


 
 

 

 

Hlavní soustředění ženské reprezentace roku 2019 se uskuteční od 22. do 25. srpna. O místě se zatím 

jedná. Soustředění mužské reprezentace se bude konat od 21. do 25. srpna v Krkonoších. Nebylo 

jednoduché vybrat termíny, turnajový kalendář je přeplněný. I zvolený termín není ideální -  koliduje 

s Corridou 2019, které se mají zúčastnit Thai Dai Van Nguyen a Tadeáš Kriebel jako hráči, a Vlastimil 

Babula v roli komentátora. Několik dní po soustředění zase začíná polská liga a další týden pak 

startuje Světový pohár s Davidem Navarou. 

 

Seniorské soutěže 2019 a 2020 

Od 4. do 15. března 2020 se má konat v Praze mistrovství světa seniorů družstev v kategoriích nad 50 

a nad 65 let. KRÚ zahájila přípravy na tyto akce – naším cílem je zajistit v každé kategorii alespoň 

jedno kvalitní reprezentační družstvo. Oslovili jsme už několik možných kandidátů na účast. Byť je 

ještě do zahájení soutěže dost času, chceme si vyjasnit základní otázku – do jaké míry bude ŠSČR 

podporovat naše týmy.  

Dále chceme poslat alespoň jeden tým na letošní ME seniorských týmů do Chorvatska (Mali Lošinj, 

17. – 26. 9. 2019) a v současné době sondujeme zájem hráčů.  

Dress code – reprezentační soutěže 

Na olympiádě v Chanty Mansijsku 2020 bude povinný dress code pro všechny zúčastněné týmy. 

Rozhodli jsme se nečekat a už letos na ME družstev v Batumi mít jednotné reprezentační obleky. 

Martin Petr vybral mezi několika kandidáty firmu Blažek a vyjednal s ní zhotovení reprezentačních 

košil a sak na míru. Již se připravují pro Navaru, Lázničku a Hráčka, další budou zhotoveny po 

dokončení nominací. 

 

Diskuze: V. Konopka dále informoval o předběžných přípravách na MS seniorských družstev, které se 

bude příští rok konat v Praze. V krátkosti se diskutovala účast českých hráčů a předběžné náklady.  

Usnesení 134/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

 

Úkol 134/3: Zvážit pravidla účasti v uzavřeném ženském turnaji na Prague International Chess 

Festivalu – KRÚ. 

 

8. Zpráva manažera reprezentace mládeže ČR 
 

Zprávu manažera reprezentace mládeže ČR uvedl P. Pisk. 
 
P. Pisk informoval o rozdělení individuálního tréninku 2019/2020 a o motivačních smlouvách. Počet 
individuálních tréninků se oproti loňskému roku podstatně snížil z 15 na 7, což je v souladu se 
základní vizí, že cílem je vychovat především špičkové reprezentanty. Motivační smlouvy budou 
uzavřeny s Thai Dai Van Nguyenem, Václavem Fiňkem, Janem Vykoukem, Nelou Pýchovou a Natálií 

https://www.chess.cz/individualni-treninky/


 
 

 

 

Kaňákovou. V plánu je také navýšení finanční podpory pro mladé hráče na účast v kvalitních 
turnajích. 
 
P. Pisk dále představil nejbližší plány včetně příprav mládežnického reprezentačního soustředění, 
které proběhne pod vedením S. Movsesjana od 8. do 12. května v Rajnochovicích. Slovo dostali i S. 
Movsesjan a L. Vlasák. 
 
Členové VV vyjádřili spokojenost s dosavadním působením P. Piska ve funkci manažera mládeže a 
s angažovaností špičkových hráčů typu Sergeje Movsesjana. 
 
Usnesení 134/12: VV ŠSČR schvaluje předložené rozdělení individuálního tréninku 2019/2020. 

 

Usnesení 134/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu manažera reprezentace mládeže ČR. 

 

Úkol 134/4: Připravit rozdělení podpory účasti na turnajích – P. Pisk. 

 

9. Zpráva úseku mládeže 
 

Zprávu úseku mládeže uvedl Z. Fiala. 
 
KM ŠSČR vyhlásila konkurzy na pořadatele Mistrovství Čech mládeže do 16 let, Mistrovství Čech 
mládeže do 10 let a Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let. 
 
KM ŠSČR vyhlásila opakovaný konkurz na pořadatele Mistrovství ČR juniorek a Polofinále Mistrovství 
ČR juniorů, neboť do původně vyhlášeného konkurzu se nepřihlásil žádný zájemce. 
 
KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR juniorů a juniorek v rapid šachu. 
Mistrovství ČR juniorů a juniorek v rapid šachu uspořádá SK Vyškov ve dnech 21. až 22. 9. 2019 ve 
Vyškově. 
 
KM ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR škol. Mistrovství ČR škol uspořádá ŠK Zlín ve dnech 17. až 
19. června ve Zlíně. 
 
V březnu se uskutečnilo finále extraligy družstev mládeže. Titul získalo družstvo Šachklub Sokol 
Klatovy, na druhém místě se umístil ŠK 2222 Polabiny a 3. místo obsadila Beskydská šachová škola. Ve 
finále B se rozhodlo o sestupujících z extraligy. Pořadatel zajistil 30 šachovnic on-line. Souběžně se 
hrála i závěrečná kola 1. ligy mládeže, kde se rozhodovalo o postupech do extraligy. KM ŠSČR zajistila 
pro nejlepší družstva poháry a medaile. Negativně byla hodnocena neúčast některých medailistů na 
závěrečném zakončení. 
 
KŠS Karlovy Vary pokračuje v přípravách na Zimní olympiádu dětí a mládeže 2020. 
 
Usnesení 134/14: VV ŠSČR schvaluje předloženou upravenou smlouvu s manažerem KTCM R. 
Biolkem. 



 
 

 

 

 
Usnesení 134/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 
 

10. Šachy do škol 
 
Zprávu projektu Šachy do škol uvedla V. Souralová. 
 
Soutěž LearningChess je definitivně za námi, ceny byly rozeslány. Janos Pallagi mě informoval, že se 

chystá aktualizace (upgrade) na LearningChess 2, ještě nevím, jak rozsáhlé změny se na portále tedy 

objeví.  

Spolupráce s OV na začlenění šachů do projektu Olympijského víceboje na ZŠ pokračuje, již mi byl 

zaslán návrh scénáře k videu, řešíme teď volné termíny na natáčení během druhé poloviny května.  

Pan Přemysl Hrbek (jako zástupce ZŠ u sv. Štěpána) mě seznámil s jejich záměrem pořádat pravidelný 

turnaj pro školní děti (několik měsíců ve školním roce 2019-2020, 11 odpoledních termínů, vážné 

partie se zápočtem na Elo pro registrované hráče, možnost  finále s vítězi z ostatních krajů, pokud by 

uspořádali podobný turnaj, kvalifikace na zahraniční turnaj). Diskutovali jsme o možnostech 

spolupráce s ŠSČR, ocenili by především pomoc s herním materiálem, pomoc s organizací ze strany 

koordinátora Šdš, ale především garanci vítězům (pro každou kategorii, tedy 6 x 2 hráčů) přihlášení 

na European School Chess Championship 2020 Chalkidiki, Řecko) a finanční podporu ve výši cca 120 

tisíc (z rozpočtu Šdš, případně KM). Dle mého je tato částka příliš vysoká, vzhledem k tomu, že není 

jisté, zda by se vůbec zúčastnily i další kraje. Jistě by ale bylo vhodné podobné aktivity škol 

podporovat třeba příspěvkem do cenového fondu, protože se ostatní školy mohou inspirovat a začít 

pořádat podobné turnaje.  Dále by škola u sv. Štěpána chtěla uspořádat začátkem školního roku 

konferenci zaměřenou na téma šachu ve škole a pro mládež, což vítám a budu s nimi spolupracovat.  

S Ladislavem Zárubou jsme se zúčastnili jednání se zástupci pedagogické fakulty UP (katedra 

matematiky) a probrali konkrétní podobu budoucí spolupráce. Za nejpřínosnější považuji jejich záměr 

vypsat v příštím roce pro své studenty kurz „Vedení šachového kroužku“ a ochotu doporučovat jejich 

studentům Online kurz pro trenéry 4. třídy. 

Diskuze: Diskutoval se záměr Přemysla Hrbka ze ZŠ u sv. Štěpána týkající se turnaje pro školní děti, 

který by byl kvalifikací pro školní ME. Myšlenka je to pěkná, ale aby mohl ŠSČR dát turnaji status 

kvalifikace na školní ME, je nutná celorepubliková účast, což pravděpodobně není příliš reálné. Kromě 

toho ŠSČR podporuje především klasické mládežnické ME a MS, které jsou kvalitněji obsazované a 

důležitější z hlediska MŠMT. Každopádně VV vítá aktivitu ZŠ u sv. Štěpána a je ochoten turnaj 

podpořit alespoň organizačně a zápůjčkou materiálu. Po prvním ročníku pražského turnaje a jeho 

zhodnocení je možné se k této myšlence vrátit. 

Usnesení 134/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 



 
 

 

 

 

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

Přednášky (specializované) T1 jsou pro první ročník ukončeny. Studenti mají úkoly do 29. dubna a 

přes prázdniny. 

 

Práce na úkolu 132/7 – Koncovky mistrů. Pokračuje pan Konopka, neboť pan Jansa je stále nemocný. 

Tím se pravděpodobně odloží termín dokončení 1. dílu "Pěšcovky". 

 

Nová verze vzdělávání trenérů předložena jen s bodem č. 5. 

 

Dne 16. dubna se uskutečnila na půdě FTVS UK schůzka ke krátkému zhodnocení I. ročníku. Přítomní 

kvitovali I. ročník jako úspěšný a připravili 2. ročník s drobnými úpravami na popud našich studentů. 

Přítomni za ŠS: L. Záruba, M. Konopka, V. Souralová a A. Ambrož 

 

Hospodář R. Svoboda poslal mailem návrh smlouvy na update Online školení IV. od M. Beila a p. 

Jelena. 

 

V příloze je ke schválení (po úpravách) Vzdělávání trenérů šachu v ČR. 

 

Diskuze: Na základě připomínek se ještě doupravil předložený dokument ke vzdělávání trenérů šachu 

v ČR. Smlouva s M. Beilem a p. Jelenem nebyla předložena, a proto se bude schvalovat později. 

 
Usnesení 134/17: VV ŠSČR schvaluje předložený upravený dokument Vzdělávání trenérů šachu v ČR 
s platností od 23. dubna 2019. 
 
Usnesení 134/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 
 
Příloha 5: Vzdělávání trenérů šachu v ČR 
 

12. Zpráva předsedy KMK 
 
Zprávu KMK uvedl M. Petr. 
 
Založili jsme a spravujeme Instagram ŠSČR (profil sachovysvaz). 
 
Za posledních 30 dní jsme na webu chess.cz zveřejnili 36 článků. Založili jsme v menu novou záložku 
Mládež, kde talenti a jejich rodiče a trenéři najdou informace týkající se mládežnické repre. 



 
 

 

 

 
Pořad V šachu úspěšně převzala nová moderátorka Karolína Sochorová.  
 
Usnesení 134/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 6: Newsletter 2019/4 
 
Příloha 7: Monitoring médií 2019/3 
 

13. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 
Skončily ligové soutěže družstev 2018/2019. 

 

Všechny ligové soutěže proběhly řádně, nebyl zaznamenán žádný problém nad rámec drobných 

(běžných) prohřešků. 

 

Byl vypsán konkurz na vedoucí ligových soutěží pro soutěžní ročníky 2019/2020 až 2021/2022. 

 

K diskuzi úprav možného (ve variantě vyřazovacího systému) přiložena pracovní verze znění konkurzu 

na pořadatele MČR mužů 2020. 

 

Diskuze: Ohledně navržené pracovní verze konkurzu na pořadatele vyřazovacího MČR mužů 2020 

bylo dohodnuto, že do pondělí 29. 4. budou zaslány připomínky, které následně STK do konkurzu 

zapracuje, aby mohl být vypsán.  

 

Usnesení 134/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

 

 

14. Zpráva předsedkyně KR 
 
Zprávu předsedkyně KR zaslala J. Prokopová. 
 
Školení a seminář R1 
V Loučné nad Desnou se 12. – 14. 4. konalo školení rozhodčích první třídy. Z osmi účastníků pět 
úspěšně složilo závěrečný test. 13. 4. zároveň proběhl seminář, kde si svou třídu obnovilo osm 
rozhodčích první třídy. 
 
Schůze KR 



 
 

 

 

28. 4. proběhne schůze KR ŠSČR, kde bude mj. probírán plán na letošní rok a návrh nové verze 
Statutu rozhodčích.  
 
Usnesení 134/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedkyně KR. 

 

15. Zpráva předsedy OK 
 
Zprávu Organizační komise uvedl F. Štross 
 
Registrace členů 
K 18. 4. nezaslalo seznam k registraci členů 2019 ještě 5 oddílů, viz příloha. Budou pokračovat 
urgence. Aktualizací dat pro rok 2019 prošlo momentálně 19.333 členů, kdy se registrovalo 12.863 
členů v oddílech a 9 individuálních, 6.461 členů zůstává bez registrace pro letošní rok. 
 
Oddílové faktury 
Na konci dubna budou postupně na oddíly zasílány faktury s členskými příspěvky a dalšími platbami. 
 
Technický hromadný přestup 
Byl schválen a vyřízen hromadný technický přestup z BŠŠ do ŠK Šenov. 
 
Aktualizace trenérských a rozhodcovských tříd 
V databázi jsou průběžně aktualizovány třídy trenérů 4. třídy v rámci online testů. 
 
Transformace nespolků 
Na Konferenci ŠSČR 2018 byla schválena změna Stanov, která upravuje i členství ve svazu. Oddíly, 
které nejsou zapsanými spolky, pozbývají své členství v ŠSČR k 30. 6. 2019 a jimi přihlášené osoby se 
k tomuto datu stanou individuálními členy, pokud do té doby nepřestoupí do jiného oddílu. Týká se 
to přibližně 70 oddílů. Ty se buďto mohou stát regulérními spolky, což je poměrně složitá procedura, 
anebo mohou využít jednoduchý postup transformace oddílu na oddíl bez právní subjektivity. K tomu 
bude stačit zaslat na ŠSČR jména 3 zakladatelů oddílu, kteří budou právně ručit za závazky oddílu. 
V nejbližší době bude na webu zveřejněn formulář pro oddíly bez právní subjektivity a zároveň 
Organizační komise zašle na dotyčné oddíly dopis, aby se vše včas stihlo. 
 
Diskuze: Probírala se hrozba narušení soutěží družstev v případě, že oprávnění účastníci z nespolků se 
nestihnou přetransformovat.  
 
Usnesení 134/22: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
Úkol 134/5: Zveřejnit na webu formulář s přihláškou pro oddíly bez právní subjektivity – OK. 

 
Úkol 134/6: Zaslat nespolkovým oddílům informativní dopis týkající se transformace – OK. 

 
Příloha 8: Oddíly s nezaslaným registračním seznamem 
 



 
 

 

 

16. Různé 
 
Termín 135. schůze VV ŠSČR 
135. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 21. května 2019 od 13:00 v Praze na Strahově. 
 
 
Termín 136. schůze VV ŠSČR 
136. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 18. června 2019 ve Zlíně během MČR škol. 
 
 

17. Závěr 
 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 18:15. 

 

 

 

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

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 

 
 
Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 134/1: Vložit na web upravený Organizační řád, Statut komise pro práci s talenty a Statut 

Klasifikační komise – sekretariát. 

Úkol 134/2: Předložit rozpočet k čerpání položky V17.11 – sekretariát. 

Úkol 134/3: Zvážit pravidla účasti v uzavřeném ženském turnaji na Prague International Chess 

Festivalu – KRÚ. 

Úkol 134/4: Připravit rozdělení podpory účasti na turnajích – P. Pisk. 

Úkol 134/5: Zveřejnit na webu formulář s přihláškou pro oddíly bez právní subjektivity – OK. 

Úkol 134/6: Zaslat nespolkovým oddílům informativní dopis týkající se transformace – OK. 

 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 133. schůze VV ŠSČR 

Příloha 2: Statut Klasifikační komise ŠSČR 

Příloha 3: Statut Komise pro práci s talenty ŠSČR 

Příloha 4: Organizační řád ŠSČR 
Příloha 5: Vzdělávání trenérů šachu v ČR 
Příloha 6: Newsletter 2019/4 



 
 

 

 

Příloha 7: Monitoring médií 2019/3 
Příloha 8: Oddíly s nezaslaným registračním seznamem 


