
Odvolavatel: 

Šachový svaz Zlínského kraje, pobočný spolek 

Hradská 854,  

762 36 Zlín 

IČO: 70975116 

Odvolávající orgán:  

Šachový svaz České republiky z. s. 

Zátopkova 100/2, 

169 00 Praha 6 – Břevnov 

IČ: 48548464 
 

Věc: Odvolání proti rozhodnutí KM ŠSČR  

VV ŠSZK podává odvolání proti rozhodnutí KM ŠSČR ze dne 15.7.2020 (viz příloha č.1) ve věci neuznání 

výsledku KP mládeže Zlínského kraje 2019/2020 a z toho vyplývajícího nepřijetí oddílu Sokol Postoupky 

do 1. ligy mládeže pro sezónu 2020/2021. VV ŠSZK nesouhlasí s formulací, že nebyl KP mládeže ZK 

dohrán, ale považuje jej za dohraný v souladu ze všemi sportovně-technickými dokumenty (zejména 

Soutěžním řádem a Rozpisem soutěže). Proto VV ŠSZK, v jehož působnosti je řízení této soutěže, 

podává odvolání.  

Rozpisem soutěže byl stanoven datum 7.-9.kola na 4.4.2020 (viz příloha č.2). V té době byl v ČR vydán 

státními orgány zákaz sportovních akcí. Jelikož situace omezující pořádaní sportovních zápasů trvala 

dlouhý čas, VV ŠSZK vydal dne 21.5.2020 rozhodnutí, že nebude stanovovat nové termíny 10. a 11.kola 

soutěží družstev dospělých a zůstanou platné výsledky po 9.kole. Fakticky je tabulka po 9.kole nebo po 

11.kole (s 12 kontumacemi za 10. a 11. kolo) stejná. A obdobně se postupovalo v dlouhodobé soutěži 

mládeže, tedy KP mládeže. Protože VV ŠSZK zastává názor, že rozhodnutí o dlouhodobých soutěžích 

řízených naším svazem má být jednotné pro všechny soutěže.  

Tím pádem ani v KP mládeže ZK nebyl KM ŠSZK, potažmo vedoucím soutěže, stanoven nový termín 7.-

9. kola (povinnost stanovit nový termín není nikde v řádech uvedena). Zůstal tak v platnosti termín 

stanovený rozpisem soutěže. A jelikož v té době se hrát zásahem vyšší moci nemohlo, jsou všechny 

tyto zápasy kontumovány. V tomto smyslu byla i vydána závěrečná zpráva soutěže (viz příloha č.3).  

Samozřejmě nejlepší variantou by bylo sehrát všechny zápasy na šachovnici. Ale mimořádná situace, 

nezaviněná ani ŘO soutěže, ani hrajícími týmy, to nedovolila. I např. MČR mládeže do 16 let bylo 

ukončeno po 7.kole (přitom bylo vypsáno kol devět) a výsledky jsou platné. Jsou na základě nich 

uděleny tituly mistrů republiky, určeni hráči pro listinu talentů atd.  Turnaj hraný švýcarským systémem 

a systémem každý s každým je v něčem rozdílný, ale dvě nesehraná kola jistě výsledky ovlivnila a 

výsledky mnoha kategorií by vypadaly jinak.  

V naší soutěži byl sehrán klíčový zápas o postup mezi týmem Sokola Postoupky a Starým Městem B. 

Žádný oddíl nepodal námitku proti průběhu nebo výsledku soutěže. S pravděpodobností blížící se 

jistotě by Postoupky bez problémů soutěž ziskem devíti vítězství z devíti zápasů soutěž vyhrály, i kdyby 

se 4.4.2020 mohlo hrát poslední trojkolo. To se o výsledcích mnoha kategorií třeba toho MČR mládeže 

říct jistě nedá.      

Též zastáváme názor, že dle Soutěžního řádu i Rozpisu ligy mládeže si krajské soutěže řídí dotyčné 

krajské svazy. KP mládeže se hraje v jednotlivých krajích různými způsoby, ne nutně jako dlouhodobá 



soutěž systémem každý s každým. Někde hrají jednorázově celou soutěž, někde švýcarským systémem, 

u nás máme kvalifikaci a následně KP o deseti týmech. O systému si rozhodují krajské svazy. Stejně tak 

o termínu kol (viz Soutěžní řád 3.4.4 Časové období průběhu soutěží uvedených v čl. 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1 

a 3.2.3 je zpravidla stanoveno od října jednoho roku do dubna roku příštího, přičemž konkrétní termíny 

jednotlivých kol určuje pro každý ročník ŘO).  

Republiková KM ani předem nevydala (na rozdíl od komise STK ŠSČR, na kterou se odvolává ve svém 

rozhodnutí) návod, jak postupovat v této mimořádné situaci v případě neshody republikové KM s 

krajským svazem o tom, zda je soutěž dohrána nebo nedohrána. Naopak po zaslání výsledků KP 

mládeže vedoucím soutěže (25.6.2020) reagovala zamítavým stanoviskem až po dvaceti dnech 

(15.7.2020). Tímto dlouhým prodlením výrazně zkrátila náš čas na odvolání. Následným vydáním 

Rozpisu soutěže 1. ligy mládeže 2020/2021 včetně seznamu týmů majících nárok se přihlásit do soutěže 

(kde není oddíl Sokol Postoupky uveden) dne 20.7.2020 s termínem přihlášek do 31.7.2020 pak značně 

omezuje prostor VV ŠSČR se řádně a nestranně zabývat naším odvoláním. O našem rozhodnutí podat 

odvolání informoval předseda KM ŠSZK Pavel Růčka zástupce KM ŠSČR obratem hned 15.7.2020.    

Náš svaz je ve svém postoji konzistentní, své rozhodnutí ze dne 21.5. vydal po důkladném zvážení. Na 

rozdíl od některých ostatních krajských svazů vydal své rozhodnutí stejné pro všechny jím řízené 

soutěže. Ani nepodlehl tlaku republikového svazu jako např. Olomoucký kraj v případě KP dospělých. 

Ten změnil své původní rozhodnutí, „dohrál“ KP a vítězný Prostějov byl přijat do 2.ligy. Ale 9 kontumací 

ze 12 zápasů, dvě remízy 4:4 při osmi remízách a jediný „normálně“ sehraný zápas nejsou dle našeho 

názoru důstojné takové soutěži. A to vše jen proto, aby STK ŠSČR mohla říct: „Ano, toto je dle nás řádně 

dohraná soutěž“. Věříme, že ani VV ŠSCR nemůže být spokojen z takovým „dohráním“. Přitom tento 

průběh KP Olomouckého kraje bere jako v pořádku, naopak výsledky po 9. kole jsou špatně.  

My bychom na takovou, z našeho pohledu nedůstojnou dohrávku, nepřistoupili. Což by reálně hrozilo, 

protože ani u nás by téměř jistě všechny týmy při vyhlášení náhradních termínů nenastoupily (jak 

v soutěžích dospělých, tak mládeže).  

Letošní situace je mimořádná, která nebyla snad od války. Soutěžní předpisy na ni samozřejmě v plné 

šíři nemůžou pamatovat. Všechny zodpovědné orgány (republikové, krajské i oddílové) se jistě snažily 

na ni reagovat, jak nejlépe uměly. I když názory můžou být různé, bylo by smutné, kdyby na to měl 

doplatit oddíl z Postoupek, který si zaslouží příští sezónu hrát v lize mládeže. Proto věříme, že i na tato 

fakta bude při rozhodování o odvolání pamatováno.  

Trváme na tom, že náš KP mládeže byl dohrán v souladu ze všemi sportovně technickými dokumenty.  

Žádáme tedy o vyhovění našeho odvolání, zrušení rozhodnutí KM ŠSČR, uznání výsledků našeho KP 

mládeže, jak byly zaslány KM ŠSČR a přijetí družstva Sokol Postoupky do 1. ligy mládeže pro sezónu 

2020/2021.     

 

Uherské Hradiště 21.7.2020     

 
RNDr. Jiří Ondra        Pavel Růčka 
Předseda VV ŠSZK        předseda KM ŠSZK 
 

 

 



 

Přílohy: 

č.1 : rozhodnutí KM ŠSČR  

č.2 : rozpis KP mládeže ZK 2019/2020 

č.3 : závěrečná zpráva KP mládeže ZK 2019/2020 

č.4 : odvolání Sokola Postoupky 

 

Na vědomí: 

Zdeněk Fiala, předseda KM ŠSČR, Na Bradle 1019, 582 91 Světlá nad Sázavou  

Vladimír Opluštil, předseda šachového oddílu Sokol Postoupky, Postoupky 89, 767 01 Kroměříž  


