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RNDr. Martin Petr, PhD. (31 let) – kandidát na předsedu ŠSČR 

2222 ŠK Polabiny  

Pochází z Hradce Králové, vystudoval MatFyz na Karlově 

univerzitě. Profesně se zabýval vědou (fyzikou materiálů) i 

marketingem a komunikací. Šest let moderoval pořad V šachu 

na ČT sport. Členem Výkonného výboru ŠSČR je od roku 2016. 

Je šachovým velmistrem, byl členem českého reprezentačního týmu mužů na šachové 

Olympiádě v roce 2014. S oddílem Rapid Pardubice třikrát vyhrál českou extraligu. Více než 

10 let se také aktivně věnuje trenérské práci s talentovanou mládeží.   

 

Ing. Rostislav Svoboda (54 let) – kandidát na místopředsedu ŠSČR 

pověřeného funkcí hospodáře 

ŠK Zlín 

Absolvent fakulty stavební na VUT Brno, civilní profesí projektant a 

konzultant v oboru ekologických a inženýrských staveb. 

Funkcionářem v šachu je od roku 1983, zastával řadu funkcí v různých úrovních svazových 

orgánů, mimo jiné předseda Šachového svazu ČR v letech 1996 až 1998. Pětadvacet let byl 

předsedou ŠK Zlín a šestnáct let manažerem extraligového družstva. Pořadatel prvního 

mistrovství republiky v šachu v roce 1993 v Luhačovicích a mnoha dalších turnajů, např. 

několika MČR školních družstev ve Zlíně. 

 

Mgr. Michal Konopka (53 let) – kandidát na člena VV ŠSČR – úsek 

reprezentace 

Slavia Kroměříž 

Jednatel stavební firmy. Mezinárodní mistr od roku 1988. 

Diplomovaný šachový trenér, od roku 2009 FIDE Senior trenér. 

Dlouhodobě pracoval například s českou dvojkou Viktorem 

Lázničkou. V letech 2002 – 2012 kapitán mužské reprezentace, od 

roku 2013 manažer reprezentace. Předseda TMK ve Výkonných 

výborech Petra Herejka i Vlastimila Sejkory. V roce 2019 byl oceněn 

trenérskou cenou FIDE Tigrana Petrosjana za speciální úspěchy. 



Ing. Jan Malec (50 let) – kandidát na člena VV ŠSČR – úsek sportovně 

technický 

TJ Uranové doly Hamr 

Absolvent fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Praha, civilní 

profesí referent systému jakosti v DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem. 

Funkcionářem v šachu cca od roku 1997, zastával řadu funkcí v OŠS, 

RŠS a KŠS, aktuálně hospodář a sekretář Šachového svazu Libereckého kraje.    

 

Ing. Zdeněk Fiala (54 let) – kandidát na člena VV ŠSČR - úsek 

mládeže 

Šachový klub Světlá nad Sázavou 

Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. 

Pracuje jako OSVČ. Poskytuje poradenství v oboru sklářských 

technologií a zajišťuje zprostředkování obchodu. Šachovým 

funkcionářem od roku 1990, zastával řadu funkcí v různých 

úrovních svazových orgánů, dlouholetý předseda ŠK Světlá nad Sázavou. Pořadatel 

Mistrovství ČR mládeže a Mistrovství EU mládeže.    

 

Mgr. Jiřina Prokopová (27 let) - kandidátka na člena VV ŠSČR 

– úsek rozhodčích 

 TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 

Absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. V roce 2016 nás reprezentovala na olympiádě 

v Baku jako nejmladší mezinárodní rozhodčí na světě. Je také 

nejmladší FIDE Lecturer na světě. Během studia Sportovní 

diplomacie v rámci Českého olympijského výboru převzala cenu za nejlepší projekt, který 

zpracovala na téma „Podvádění v šachu“. 

 

 

 

 



Viktor Novotný (42 let) – kandidát na prezidenta ŠSČR 

1. Novoborský šachový klub 

Podniká v rodinné sklárně s obchodem, muzeem a restaurací. 8 let 

byl v Novém Boru radním. Během posledních 20 let prošel snad 

všemi šachovými funkcemi, v letech 2011-2020 byl předsedou ŠSČR. 

V Českém olympijském výboru je členem výkonného výboru a dvou 

komisí.  

 

 


