
10 priorit ŠSČR pro období 2020-2023 

Pozice ŠSČR ve světě a v domácím sportovním prostředí 

Zastoupení svazu v mezinárodních organizacích se zlepšuje a věřím, že to bude setrvalý trend 

také v následujícím období. Budeme podporovat každého, kdo se bude chtít aktivně zapojit do 

práce v mezinárodních komisích. Podobně je potřeba pečovat o vztahy se státními institucemi 

a se zastřešujícími organizacemi typu ČOV a ČUS, navazovat spolupráce, zapojovat se do 

projektů, ze kterých může mít šachová hra prospěch. 

Spolupráce s kraji 

Důležitý je dialog, abychom věděli, jak si můžeme navzájem pomoct na všech úrovních 

(talentované děti, šachy do škol, propagace, pomoc s dotacemi, odborné komise). Chci, aby 

svazové vedení a aparát víc komunikoval s jednotlivými krajskými organizacemi. Rád bych 

zachoval současnou dotaci krajům i její strukturu. Při navýšení rozpočtu ŠSČR by se měly 

odpovídajícím způsobem zvyšovat prostředky, které krajům jdou.  

Podpora oddílů 

Pokračovat v podpoře oddílů, které pracují s mládeží, je naprosto klíčové. Líbí se mi současný 

postup oddíl – KTCM – republika. Je možné, že podpora státu se bude čím dál víc přelévat od 

svazů přímo k oddílům, například v programu Můj klub. Na to musí být připravené celé 

šachové hnutí. 

Členská základna 

Registrace v ŠSČR musí přinášet členům výhody. Výborně nám funguje systém soutěží, což je 

vlastně hlavní benefit, který člověk získá, když vstoupí do svazu – může hrát šachové soutěže 

na rating. Osobně bych byl rád, aby nezůstalo jen u toho. Ostatní sportovní svazy mají např. 

domluvené partnery, u kterých mají členové svazu lepší podmínky. 

Digitalizace 

Přes web musí jít udělat online registrace nových členů, updatovat údaje o hráčích, vytvořit 

soupisku družstva, zadat výsledky soutěží atd. Digitalizace pomůže i komisi rozhodčích 

s delegacemi a vedoucím soutěží ulehčí práci. 

Vzdělávání trenérů a rozhodčích 

Svaz registruje nárůst v počtu dětí, které hrají šachy, na všech úrovních je ale nedostatek 

kvalifikovaných trenérů. Musíme pokračovat v jejich vzdělávání, kde hrají důležitou roli také 

kraje – v seminářích III. a IV. tříd. Na svazu je potom školení II. tříd, pokračování spolupráce 

s FTVS UK ve školení I. trenérské třídy, a také pomoc trenérům s metodikou výuky talentů. 

Vzdělání je prioritou také u rozhodčích, především v souvislosti s anti-cheatingem. 

Reprezentace 

Chceme vedle Davida Navary dalšího hráče ve světové špičce! Napříč všemi věkovými 

kategoriemi proto musíme pracovat na motivaci reprezentantů, aby se intenzivně věnovali 



šachu. Velmi důležité je prohloubení vzájemné spolupráce profíků a nadaných juniorů. 

S motivací jde ruku v ruce zlepšení podmínek reprezentantů. U dospělé reprezentace budu 

prosazovat transparentní kritéria nominace na mezinárodní turnaje. 

Sláva šachové hry  

Musíme se neustále snažit oslovovat „nešachisty“, pořádat akce na veřejnosti, rozšiřovat 

šachy do škol a do školek, prosazovat je do médií. Chci dál v celém šachovém prostředí 

podporovat aktivity propagující náš sport formou grantového programu. 

Investice do lidí 

Svaz musí být profesionálně řízen a veden, k tomu je nutné, aby se o jednotlivé činnosti starali 

lidé na svém místě. V moderním světě si nevystačíme s tím, že šachy jsou pro členy záliba 

a svaz je de-facto neziskovka, pro kterou se pracuje zdarma. Za kvalitní práci přísluší lidem 

odměna. To neznamená rozhazování. Při hospodaření ŠSČR chci zachovat rezervu ve výši tří 

čtvrtin ročního rozpočtu.  

Všeobecné zlepšení atmosféry 

ŠSČR musí být otevřenou organizací a lákat nové lidi. Do odborných komisí, jako organizátory 

turnajů, jako dobrovolníky i nové spolupracovníky a zaměstnance. K tomu je podle mě klíčové 

ukázat, že ve svazu stojí za to být, a tato atmosféra vzniká od aktivního a rozumného vedení. 

Martin Petr, 12. února 2020 


