Zápis ze 146. schůze VV ŠSČR
Zlín, 15. září 2020
Přítomni: Martin Petr, Rostislav Svoboda, Michal Konopka, Zdeněk Fiala, Jan Malec, Jiřina Prokopová
Hosté: Lukasz Turlej (viceprezident FIDE), František Štross (generální sekretář), Venuše Souralová
(manažerka projektu Šdš), Petr Pisk (manažer reprezentace mládeže), Martin Beil (člen TK)

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schůzi zahájil v 10:05 M. Petr a úvodem přivítal vzácného hosta – viceprezidenta FIDE Lukasze Turleje
z Polska a následně mu předal slovo.
L. Turlej poděkoval za pozvání a za iniciativu ohledně uspořádání zápasu s Polskem. Dále poděkoval
za dobrou práci, kterou ŠSČR odvádí a pochválil dobře zvládnutou situaci v březnu během MS
seniorských týmů v Praze. Ocenil též, kolik se v ČR pořádá turnajů a poděkoval organizátorům za
jejich statečnost pořádat turnaje v této obtížné době. Připomněl dopis prezidenta FIDE A. Dvorkoviče
ohledně žádosti o vyjádření k anticheatingovým opatřením a vyjádřil naději, že ČR se zúčastní
případné další online olympiády, ale že chápe důvody naší neúčasti. ŠSČR označil za jeden z nejlépe
fungujících šachových svazů v Evropě.
M. Petr poděkoval za pochvalná slova a zmínil, že doufá v pokračování dobré spolupráce s Polským
šachovým svazem.
Zapisovatelem schůze byl určen František Štross, ověřovatelem Martin Petr.

2. Schválení zápisu ze 145. schůze VV ŠSČR
Usnesení 146/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 145. schůze VV ŠSČR.
Příloha 1: Zápis ze 145. schůze VV ŠSČR

3. Schválení programu 146. schůze VV ŠSČR
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Bod programu

Předkladatel

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení zápisu 145. schůze VV ŠSČR
Schválení programu 146. schůze VV ŠSČR
Přehled usnesení per rollam
Kontrola úkolů
Zpráva předsedy ŠSČR
Zpráva hospodáře
Zpráva úseku reprezentace
Zpráva KM
Šachy do škol
Zpráva předsedy TK
Zpráva předsedy KMK
Zpráva předsedy STK
Zpráva sekretariátu
Zpráva OK
Různé
Závěr

M. Petr
M. Petr
M. Petr
F. Štross
F. Štross
M. Petr
R. Svoboda
M. Konopka
Z. Fiala
V. Souralová
E. Pospíšil
J. Bednařík
J. Malec
F. Štross
V. Novotný

Diskuze: Dohodnuto, že vzhledem k přítomnosti Martina Beila budou body Trenérské komise a
projektu Šachy do škol předřazeny a Zpráva hospodáře se projedná až jako poslední bod. Pro účely
zápisu zůstanou body ve stejném pořadí, jak byly navrženy v původním programu.
Usnesení 146/2: VV ŠSČR schvaluje program 146. schůze VV ŠSČR.

4. Přehled usnesení per rollam
Usnesení per rollam v období 29. 7. 2020 - 14. 9. 2020:
1) VV ŠSČR schválil proplacení předložené faktury za náklady MČR mužů 2020 ve výši 400.000 Kč.
2) VV ŠSČR schválil proplacení předložené faktury za online šachovnice ve výši 612.419 Kč.
3) VV ŠSČR schválil zmocnění F. Štrosse samostatně jednat za ŠSČR do 28. 2. 2023.
4) VV ŠSČR schválil kandidaturu prezidenta ŠSČR V. Novotného do funkcí v ČKSOI a jako člena VV ČOV
za ČKSOI.

5. Kontrola úkolů

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů.
Usnesení 146/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů.

6. Zpráva předsedy ŠSČR
Zprávu předsedy uvedl M. Petr.
Sport a stát
Zúčastnil jsem se schůzky předsedů sportovních svazů s předsedou Národní sportovní agentury
Milanem Hniličkou. Dotační programy na rok 2021 (např. včetně programu Můj klub) by měly být
vypsány již během září, max. října. Tématem schůzky byla také situace s příjezdem zahraničních
sportovců do ČR, podrobný manuál vydala Národní sportovní agentura zde.
FIDE a ECU
Po řadě urgencí se našemu sekretariátu podařilo přesvědčit FIDE o uznání titulů na základě starších
ratingů (zde). Podařilo se vyřešit také chybějící zápočet ratingů z několika českých srpnových akcí.
Česká republika se zúčastní nové akce ECU, online Mistrovství Evropy mládeže jednotlivců a družstev
pro rok 2020. Hrát se bude ve dnech 18. – 20. září 2020 v kategoriích chlapců a dívek do 12, 14, 16 a
18 let, které potom budou vyhlášeny i v kategorii družstev.
Různé
V úterý 1. září se Výkonný výbor sešel přes platformu Microsoft Teams k pracovní schůzce.
Navštívil jsem 40. ročník tábora Palučinské šachové školy, MČR seniorů v Rychnově nad Kněžnou,
MČR mládeže v rapid šachu v Českých Budějovicích a MČR čtyřčlenných družstev v Turnově. Všem
organizátorům patří velké poděkování za to, že i v současné situaci pořádají akce a šachy v ČR žijí!
Zúčastnil jsem se schůzky trenérské komise v Praze a části závěrečných zkoušek 1. trenérské třídy.
Měl jsem přednášku v rámci online projektu Trénujte s mistry.
Z MČR mužů v Plzni jsem vysílal živé komentované přenosy všech kol na YouTube ŠSČR, přičemž
divácký rekord byl v 8. kole, kdy přenos ve špičce sledovalo 256 diváků připojených současně.
Diskuze: VV se dále zabýval dress codem na proběhlém MČR jednotlivců v Plzni a konstatoval, že od
příštího roku budou nastavena pravidla dress codu pro vybrané soutěže ŠSČR. Pravidla dress codu
budou zahrnuta též v reprezentačních smlouvách.
Kritizována byla též neomluvená absence Karla Malinovského v posledním kole plzeňského MČR,
kterou hrubě narušil závěr turnaje. Vyžádané zdůvodnění jeho nenastoupení bylo bráno jako zcela
nedostačující. Zahájení disciplinárního řízení s K. Malinovským a ustanovení Disciplinární komise
nebylo hlasováním schváleno, nicméně byl schválen záměr o ustanovení nové Etické komise ŠSČR,

která by mj. měla jasně popsat standardy chování, vytvořit funkční model osvěty a zároveň vytvořit
pružnou strukturu zajišťující, aby tyto standardy byly dodržovány.
I přes tyto problémy plzeňského turnaje bylo vysloveno poděkování pořadatelům za velice dobře
uspořádanou akci i přes značně ztížené podmínky a nejistotu vyvolanou koronavirovou epidemií.
V krátkosti byl též diskutován požadavek Národní sportovní agentury o zapsání skutečných majitelů
jednotlivých spolků, které by mělo být od příštího roku povinné. Týká se to i všech oddílů např.
v programu Můj klub. Vzhledem k tomu, že spolky nemají majitele, ale statutáry, není tento
požadavek pro spolky příliš logický a jedná se jen o další zbytečnou byrokratickou zátěž. Dohodnuto,
že předseda tento požadavek s NSA ještě prodiskutuje.
Usneseni 146/4: VV ŠSČR schvaluje záměr vzniku Etické komise.
Usnesení 146/5: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.
Úkol 146/1: Předložit podklady pro zřízení Etické komise ŠSČR – M. Petr
Úkol 146/2: Prodiskutovat s NSA požadavek na zapsání skutečných majitelů spolku – M. Petr

7. Zpráva hospodáře
Zprávu hospodáře uvedl R. Svoboda.
Aktualizace rozpočtu svazu na rok 2020
Po konzultaci na MŠMT se potvrdilo, že v souladu s rozhodnutím o přidělení dotací, lze rozpočet
měnit do 30. listopadu. Náhradou za neuskutečněné výdaje (mezinárodní sportovní soutěže apod.)
lze přidělenou dotaci použít na jiný výdaj v souladu s výzvou pro příslušný dotační program.
Na pracovním setkání členů VV ŠSČR v pondělí 13. 9. proběhla revize výdajů za jednotlivé úseky a na
jejím základě byla na schůzi VV projednán další postup úpravy výdajů.
Současně je předkládán návrh na schválení převodu zbývající částky daru ČOV (2.177.216 Kč) do
rezervního fondu ŠSČR.
Zápas Česká republika – Polsko
Za zrušenou olympiádu připravil Šachový svaz alternativu mezistátní utkání ČR – Polsko, které
proběhne 14. až 18. září ve Zlíně. Průběh akce je komentován ve zprávě odborné akce.
Předložený návrh rozpočtu předpokládá celkový výdej ve výši 200.000 Kč. Celý náklad bude hrazen
z položky nákladu na přípravu – soustředění – dospělé reprezentace.
Hospodaření svazu k 10. 9. 2020

Stav hospodaření se ve standartních, převážně mandatorních výdajích, vyvíjí dle návrhu. Výrazně
překročeny byly jen náklady na konferenci vzhledem ke květnové schůzce s kraji. Velký propad výdajů
v neuskutečněných soutěžích výrazně ovlivní celkový výsledek hospodaření svazu.
Příjmy se vyvíjí očekávaným způsobem, propad se očekává v poplatcích za soutěže.
Diskuze: Dohodnuta revize všech akcí, které již proběhly, ale nejsou ještě zahrnuty v účetnictví a dále
revize všech rozpočtů, které jsou nebo budou ovlivněné koronavirovou epidemií.
Usnesení 146/6: VV ŠSČR schvaluje převod nevyúčtovaného daru ČOV ve výši 2.177.216 Kč do

rezervního fondu ŠSČR.
Usnesení 146/7: VV ŠSČR schvaluje rozpočet utkání ČR – Polsko mužů ve výši 200.000 Kč.
Usnesení 146/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře.
Úkol 146/3: Provést revizi všech akcí, které již proběhly, ale ještě nejsou zahrnuty ve svazovém
účetnictví a dále revizi všech svých rozpočtů – vedoucí jednotlivých úseků.
Příloha 2: Hospodaření ŠSČR k 10. 9. 2020

8. Zpráva úseku reprezentace
Zprávu úseku reprezentace uvedl M. Konopka.
MČR mužů (Plzeň) a žen (Frýdek-Místek)
Od 23. do 31. srpna proběhlo v Plzni MČR mužů, organizačně velmi dobře zajištěné Petrem Herejkem
a týmem spolupracovníků. Z hlediska reprezentace potvrdil David Navara svoji vysokou třídu a získal
10. titul. 2. místo Viktora Láznička znamená, že má právo startu v uzavřeném „B“ turnaji na Pražském
šachovém festivalu 2021. Velmi dobře zahráli další reprezentanti Jiří Štoček a Thai Dai Van Nguyen,
kteří obsadili 4. a 5. místo, hned za reprezentačním kapitánem Zbyňkem Hráčkem. Trochu skromnější
výsledek tentokrát předvedli Vlastimil Babula a Peter Michalík.
Velmi kvalitně je obsazeno i letošní MČR žen ve Frýdku Místku, které probíhá v těchto dnech a kde
startuje až na Joannu Worek celá naše špička.
Mezistátní zápas Česko – Polsko
Podrobnosti k zápasu zde https://www.chess.cz/mezistatni-zapas-cesko-polsko/
Hlavním organizátorem zápasu je Rostislav Svoboda, hlavním rozhodčím Jan Sikora, přenos na
www.chess24.com je zajištěn. Zápas je nahlášen za zápočet FIDE ELO.
Zápas V. Horta s ženskou reprezentací odložen

Vzhledem ke zhoršující se situaci s koronavirovou epidemií byl prozatím odložen plánovaný zápas
Vlastimila Horta s ženskou/juniorskou reprezentací.
Odložení téměř všech ME v roce 2020
P. Pisk informoval o zprávě z online zasedání ECU z 12. září, na kterém bylo rozhodnuto o odložení
všech evropských šampionátů pro rok 2020. Jedinou výjimkou je ME v rapidu a blesku, které by se
mělo uskutečnit ve dnech 3. - 6. prosince 2020 v Katovicích (Polsko). Mělo by jít o zvací akci pro 128
mužů a 64 žen, kteří budou hrát K. O. systémem. Evropský klubový pohár žen proběhne za
spolupráce s klubem Monte Carlo ve dnech 20. - 22. listopadu jako 1. online Evropský klubový pohár
žen.
ECU dále ohlásila pořádání některých evropských mistrovství v následujících letech následovně:
ME žen 2021 a ME mládeže 2022 - Rumunsko
ME žen 2022 a ME mládeže 2023 – Česká republika
ME žen 2023 a ME mládeže 2024 – Černá Hora
ME mládeže 2021 - Turecko
ME jednotlivců 2021 - Island, ME jednotlivců 2022 - Slovinsko
Evropský klubový pohár mužů a žen 2022 – Rakousko
Dne 19. 12. 2020 proběhne Online hromadné shromáždění ECU, návrhy do agendy mohou jednotlivé
země zasílat do 19. října.
Usnesení 146/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace.

9. Zpráva KM
Zprávu úseku mládeže uvedl Z. Fiala.
KM ŠSČR schválila propozice na Mistrovství Čech mládeže do 16 let. Mistrovství Čech mládeže do 16
let uspořádá Šachová škola pat a mat, z.s. ve dnech od 24. do 31. 10. 2020 v Herlíkovicích.
KM ŠSČR rozdělila družstva do jednotlivých skupin Extraligy a 1. ligy mládeže 2020/2021.
KM ŠSČR vyhlásila nový konkurz na pořadatele MČR dětí do 8 let, protože obdržela informaci od SK
Vyškov, že pořadatel není schopen v současné situaci uspořádat MČR dětí do 8 let.
Předseda KM ŠSČR se zúčastnil Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže, které uspořádala Šachová
akademie VŠTE v Českých Budějovicích ve dnech 4. až 6. 9. 2020.

KM ŠSČR připravila konkurzy na pořadatele Mistrovství ČR mládeže do 16 let 2021, Mistrovství ČR
juniorů a dorostenců 2021 a Mistrovství ČR dětí do 8 let 2021.
Je předložen návrh na schválení nové členky KM ŠSČR Kateřiny Šimáčkové.
Usnesení 146/10: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli Mistrovství ČR mládeže do 16 let ve výši
85.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V4.1).
Usnesení 146/11: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli Mistrovství ČR mládeže do 8 let ve výši 30.000
Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V4.2).
Usnesení 146/12: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli Mistrovství ČR juniorů a dorostenců ve výši
140.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V2.3).
Usnesení 146/13: VV ŠSČR schvaluje Kateřinu Šimáčkovou členkou Komise mládeže ŠSČR.
Usnesení 146/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu Komise mládeže.
Úkol 146/4: Aktualizovat kontakty KM ŠSČR – sekretariát.

10. Šachy do škol
Zprávu projektu Šachy do škol uvedla V. Souralová.
I v následujícím školním roce proběhne projekt Šachy do škol.
Od 14. srpna je zveřejněna na webu online přihláška, informaci o přihlašování dostali prostřednictvím
newsletteru všichni koordinátoři a všechny kontakty ve školách, které se loni nebo i v dřívějších
letech projektu zúčastnily.
Zatím se přihlásilo pouze 15 škol, z toho 4 nové (k datu 10.9.). Požádala jsem krajské koordinátory,
aby mi dali vědět o každé škole, která letošní rok pouze vynechává kvůli obavám z opatření, která
byla nebo mohou být v blízké budoucnosti zavedena proti šíření Covid-19.
Konkrétní důvody poklesu zájmu o ŠDŠ jsou různé, protože školy přistoupily k plnění pokynů a
doporučení z manuálu MŠMT velmi individuálně. Zatím jsou to např. následující: nemožnost tvořit
skupiny z různých tříd, ztráta volných učeben v odpoledních hodinách (využívají je družiny
v upraveném režimu), neochota vpouštět do školní budovy externí pracovníky - šachové lektory a
trenéry, omezení kroužků pouze na ty, které vedou učitelé-zaměstnanci školy, neochota zahajovat a

vybírat kroužkovné, když není jisté, zda v průběhu roku nebudou kroužky omezeny, a předejít tak
komplikacím při vracení částí plateb.
Za účelem zpestření nabídky školám, které jsou zapojené do Šdš, jsem jednala s Martinem Beilem,
který sám přišel s návrhem. Došli jsme k následující podobě návrhu spolupráce:
Spolupráce mezi Šachy Dolmen a projektem Šachy do škol (ŠSČR)
- Šachový svaz České republiky nabídne od září 2020 v rámci nabídky projektu Šachy do škol
cvičebnice Martina Beila:
Malé představení šachových kouzel http://sachy-dolmen.cz/kniha/martin-beil-male-predstavenisachovych-kouzel-1-dil
Tři části šachové partie http://sachy-dolmen.cz/kniha/martin-beil-tri-casti-sachove-partie-2-dil
Nabídka knih bude doplněna do online přihlašovacího formuláře do projektu Šachy do škol (co
nejdříve) za cenu 140Kč/kus, zapojené školy a vyučující budou informování newsletterem. Od škol,
které si nové cvičebnice zakoupí, si v únoru Venuše Souralová vyžádá zpětnou vazbu a info (formou
dotazníku) o případném budoucím zájmu o další objednávky.
- Martin Beil dodá tyto cvičebnice Šachovému svazu ČR s 50% slevou, tedy za částku 100 Kč / výtisk.
- Prodej formou komisního prodeje. Svaz cvičebnice naskladní v počtu 100 výtisků od každého dílu,
Martinu Beilovi je zaplatí teprve po jejich prodeji (či jiném využití) v rámci ročního vyúčtování na
konci kalendářního roku. Kdykoliv je možné vrátit všechny nevyužité výtisky zpět.
- Šachový svaz ČR může cvičebnice prodávat i za zvýhodněnou cenu (například za 140 Kč / výtisk).
- Martin Beil připraví metodické články pro využití cvičebnic (pro svazové cvičebnice 1. - 7. díl, pro své
cvičebnice i pro používání obou sérií cvičebnic současně). Propagace těchto článků ve spolupráci
s Projektem šachy do škol.
- Martin Beil vytvoří diskusní fórum pro učitele a trenéry šachu. U části témat může dělat i
administrátora (metodické materiály, šachové rady a další). U dalších témat budou administrátory
dělat lidé se zkušenostmi s těmito tématy (učitelské záležitosti, manažerské, dotace a další).
- Martin Beil připraví pravidelné soutěže (například každý měsíc) pro projekt Šachy do škol ve svém
systému Online testů http://sachy-dolmen.cz/testy.
Připraví také vyhodnocení soutěže jednotlivců i celých škol. Při vyhodnocování pořadí škol nebudou
znevýhodněny menší školy. Předběžný vzorek podoby soutěže tady http://sachydolmen.cz/stranka/sachy-do-skol-soutez-zari-2020.
Projekt Šachy do škol dodá do těchto soutěží ceny (cca 20tisíc)
- Kdyby někdy v budoucnu bylo potřeba, může Martin Beil nabídnout pomoc s průběžným zasíláním
publikací ŠSČR.

Výše uvedené činnosti připraví Martin Beil pro projekt Šachy do škol bez nároku na odměnu a
v součinnosti se mnou.
Spolupráce s ČOV
V rámci Olympijského víceboje splnilo „šachový“ test pouze 76 dětí, což je velmi málo. Na druhou
stranu náklady na jeho vytvoření a propagaci (natočení videa) byly díky spolupráci s OV minimální.
V následujícím roce se pokusíme zájem o testík zvýšit vyhlášením soutěže o ceny. I v rámci dalších
sportovních disciplín jsou jednotlivé menší soutěže mezi žáky oblíbené. Soutěž bude mít následující
podobu:
Soutěž o šachové ceny v rámci Olympijského víceboje
-

-

-

-

-

Bude vyhlášena pro jednotlivé třídy, malé kolektivy se snáze společně vyhecují a neztrácí
motivaci, pokud zbytek školy nadšení nesdílí.
Úkoly:
1) Žáci z jedné třídy se přihlašují přes svoji osobní kartu žáka a plní šachový test (toto můžou
dělat z domova, ze školního počítače nebo studovny, bez nutnosti dozoru, přihlašovací údaje
mají).
2) Žáci společně výtvarně zpracují téma Královská hra - plakát rozměry A2, technika volná
(kresba, malba, koláž apod.) (odevzdává se nahráním fotografie do systému Olympijského
víceboje, již takové soutěže probíhaly, účastníci jsou na to zvyklí)
Vyhodnocení – každá třída bude zařazena do slosování o ceny v závislosti na tom, kolik
procent jejích žáků test splnilo (vyhodnocuje realizační tým Olympijského víceboje, zpravidla
jsou do slosování zařazeny třídy s účastí 80 a více procent)
Vylosovaným bude rozdáno deset cen.
1. cena – 5 šachových souprav + nástěnná magnetická tabule + přístup do LearningChess 2.
cena – 5 šachových souprav + přístup do LearningChess 3. - 10. cena – 1 šachová souprava +
přístup do LearningChess
Přístupy do LC budou věnovány i učitelům z nejaktivnějších tříd.

Diskuze: Dohodnuto, že nové cvičebnice Martina Beila se budou pouze prodávat a nenabízet zdarma
a bude probíhat reciprocita. Tzn. Martin Beil sám bude k prodeji nabízet i svazové cvičebnice a
jednou za půl roku se vše vzájemně vyúčtuje. K tomu je potřeba vytvořit smlouvu.
Usnesení 146/15: VV ŠSČR schvaluje spolupráci s Martinem Beilem o vzájemné nabídce šachových
publikací do projektu Šachy do škol a ostatním zájemcům.
Usnesení 146/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol.
Úkol 146/5: Vytvořit smlouvu s Martinem Beilem ohledně vzájemné nabídky šachových publikací – R.
Svoboda.

11. Zpráva TK
Zprávu o činnosti TK zaslal Evžen Pospíšil.
V období 23. 7. až 9. 9. se komise sešla na výjezdním zasedání ve Studenově (24. – 25. 7.), v Praze (2.
9.) a dvakrát na platformě Gotomeeting (6. 8. a 3. 9.). Zápisy ze všech zasedání jsou pravidelně
zveřejnovány na webu ŠSČR. Shrnutí nejdůležitějších bodů pro VV:
1. Vyhlášena trenérská amnestie pro trenéry, kteří neabsolvovali předepsaná doškolení a přišli
tak v období 2000 – 2019 o trenérskou třídu. Kvalifikace jim bude obnovena, pokud se
zúčastní aspoň jednoho doškolovacího semináře v letošním roce (17. 10. Praha a 5. 12.
Olomouc).
2. Proběhla první část zkoušek T1 (Konopka, Pospíšil), 3 posluchači uspěli, jeden se omluvil.
Připravuje se druhá část 5 posluchačů.
3. Školení T2 je v polovině, další termíny na podzim jsou problematické vzhledem k zapojení
posluchačů do soutěží dospělých a mládeže. Dle podmínek akreditace může každý účastník
vynechat maximálně jednou soustředění z celkových šesti. Vyhlášením kolizních termínů
bychom některým posluchačům prakticky znemožnili studium dokončit.
4. Na podzim proběhnou dvě školení T3 pořádané Prahou a Středočechy.
5. Komise podporuje žádost Martina Beila o příspěvek 70.000 Kč na dokončení projektu
Šachopedie za podmínky, že případná spoluúčast ŠSČR nepůjde z rozpočtu TK (nejedná se o
materiál pro trenéry). TK současně doporučuje ŠSČR jednat s autorem o právech na šíření
projektu včetně zahraničních.
6. Je dokončena jedna třetina projektu Učíme se šachy (Pospíšil, Skalický, Němec), termín pro
celkové dokončení je 15. 10.
7. Komise se shodla na potřebě vytvořit novou databázi aktivních trenérů (symbolický poplatek
100 Kč/ročně), zatím nepanuje shoda jaké další benefity budeme schopni za registraci
nabídnout.
8. Pokračuje třídění volně dostupných trenérských materiálů (Vokáč), dohodnuto rozšíření o
tréninkové plány pro jednotlivé úrovně dětí.
9. Komise se shodla na potřebě upravit stávající online testy T4 tak, aby pedagogové absolvovali
jen šachovou část a šachisti jen pedagogickou. Tento bod a bod 7 budou podrobně
diskutovány na plánovaném výjezdním zasedání při Mistr. Čech v říjnu.
Diskuze: M. Beil představil projekt Šachopedie. Jedná se o výukovou encyklopedii základních
šachových témat, která si klade za cíl popularizovat šachovou hru, nabízet přehledně strukturované
metodické materiály pro hráče všech věkových kategorií, pro trenéry i pro samouky a má být

přehledným rozcestníkem k dalším specializovaným výukovým materiálům, zejména knihám.
Všechna zpracovaná témata Šachopedie budou přístupná volně a zdarma. Je naplánováno zhruba
500 témat, která jsou rozdělena do sedmi oblastí: Základy, Zahájení, Taktika, Strategie, Koncovky,
Historie, Ostatní. S pomocí podpory ŠSČR by se dokončilo minimálně 80 % naplánovaných témat do
konce roku 2020, zbylých 20 % nejpozději do srpna 2021.
VV se projekt líbí a byla schválena jeho finanční podpora, kterou bude financován tým
spolupracovníků. K projektu je potřeba vytvořit smlouvu.
Usnesení 146/17: VV ŠSČR podporuje návrh Martina Beila podpořený Trenérskou komisí na
dokončení Šachopedie a schvaluje podporu navrženého projektu ve výši 70.000 Kč.
Usnesení 146/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu TK.
Úkol 146/6: Vytvořit smlouvu s M. Beilem k projektu Šachopedie – R. Svoboda, sekretariát.

12. Zpráva předsedy KMK
Zprávu předsedy KMK uvedl J. Bednařík.
Novinářům jsme poslali tiskovou zprávu na téma:




Překvapivé výsledky na Letních šachových Pardubicích
Navara v Plzni zaútočí na desátý titul z MČR
Šachista Navara slaví desátý titul z MČR

Vyhodnocujeme grantové řízení na Popularizaci šachu, kde v současné chvíli evidujeme 5
uskutečněných akcí, vyčerpáno je 15 000 Kč z rozdělených financí.
V sobotu 12. 9. od 8:30 na ČT sport byla vysílána premiéra 226. Dílu V šachu.
Na webu jsme publikovali portréty reprezentantů z Letních šachových Pardubic, které nafotil Vladimír
Jagr.
Zajišťujeme propagaci mezistátního zápasu CZE – Polsko.
ŠSČR se zúčastní festivalu Praha Září, kde budou prezentace jednotlivých sportů v termínu 12. 9. –
20.9. Naše komise zajišťuje komunikaci s organizátory, obsluhu, propagaci aj.
ŠSČR se účastní 28. 9. festivalu HraváOva. Kde budeme prezentovat náš sport.
Pracujeme na uskutečnění 3. Ročníku Šachové šaliny v Brně.

Pracujeme na uskutečnění 1. Ročníku Šachového trolejbusu ve Zlíně. Termín: sobota 26. 9. 2020
Dále pravidelně informujeme veřejnost na sociálních sítích o nespočetném množství novinek, turnajů
aj.
Usnesení 146/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KMK.
Příloha 3: Newsletter 8/2020
Příloha 4: Newsletter 9/2020
Příloha 5: Monitoring médií 7/2020
Příloha 6: Monitoring médií 8/2020

13. Zpráva předsedy STK
Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec.
Do ligového ročníku 2020/2021 se přihlásilo všech 110 oprávněných družstev, včetně několika
náhradníků. Počet odřeknutí nebyl vyšší než v minulých letech (+ 2 náhradníci jsou důsledkem
14členné Extraligy). Proběhlo losování - Extraligy a 1. ligy letos experimentálně on-line ze sekretariátu
ŠSČR, 2. ligy následně o 10 dní později „standardně“ v Plzni. Aktuálně finišuje podávání soupisek.
Byly schváleny propozice MČR družstev v blesku a rapidu (12. a 13. 9. Turnov) a MČR žen v rapidu (ve
Znojmě v sobotu 3. 10.).
Úspěšně proběhlo MČR seniorů (8. – 16. 8. Rychnov nad Kněžnou) a MČR mužů (23. – 31. 8. Plzeň).
O víkendu (12. a 13. 9.) úspěšně proběhlo v Turnově MČR družstev v blesku a rapidu (20 + 26
družstev) a skončilo MČR žen ve Frýdku-Místku (5. – 13. 9.).
Byl vyhlášen konkurz na pořadatele závěrečného 3kola Extraligy 2020/2021 (termín přihlášek 5. 10.
2020).
Byl hodnocen konkurz na zařazení turnajů do GP v rapidu 2020/2021, v prvním kole se přihlásilo 7
pořadatelů (tradiční pořadatelé, zařazeno bylo všech 7 turnajů), ve 2. kole se nepřihlásil žádný
pořadatel. První turnaj již proběhl, a to úspěšně 5. 9. v Turnově za účasti 98 hráčů a hráček.
Byl přidělen statut MČR 2021 amatérů ve všech 3 formách hry (Brno, 21. – 25. 4. 2021).

Aktuální informace, že vláda nám posunula rouškování do stavu, jaký byl v červnu.
Diskuze: Diskutován velký počet MČR, který by se do budoucna měl spíše snižovat než navyšovat.
Dohodnuto, že nové žádosti o udělení statutu MČR zašle STK pro informaci Výkonnému výboru.
Usnesení 146/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy STK.

14. Zpráva sekretariátu
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross.
MČR v bleskovém šachu 2020
Probíhají přípravy pro letošní MČR v bleskovém šachu, které se uskuteční v sobotu 28. listopadu
v brněnském Hotelu Voroněž. Opět se podařilo zajistit sponzorství společnosti ChessBase, která zajistí
hodnotné věcné ceny. Dále byla domluvena úhrada pohárů a medailí od Magistrátu města Brna a
sponzorský příspěvek od Michala Vávry. V neveřejné příloze je předběžný návrh rozpočtu. Po jeho
schválení bude co nejdříve zpracován rozpis turnaje.
Investiční dotace MŠMT 2020
Od společnosti HSH sport jsme převzali 50 sad online šachovnic hrazených z 80 % z investiční dotace
MŠMT. Nyní probíhá komunikace s extraligovými oddíly ohledně zápůjčky.
Koncepce rozvoje šachu pro zdravotně postižené sportovce
Byla vypracována a na NSA odeslána ke schválení koncepce týkající se rozvoje šachu pro zdravotně
postižené sportovce 2020 - 2022. NSA se chce parasportu systematicky věnovat a vyžaduje, aby si
každý sport vzal na starost nějaký gestor, který by byl jediným oprávněným žadatelem v dotačních
programech. Koncepce byla vypracována po konzultaci s tělesně postiženými, neslyšícími a
nevidomými.
Projekt Organizace sportu v KŠS 2020
Ve spolupráci s R. Svobodou byl na kraje zaslán schválený projekt Organizace sportu v KŠS pro rok
2020. Projekt reflektuje závěry z květnové schůzky VV ŠSČR s KŠS v Hotelu Luna.
Databáze historických šachových fotografií
Pokrok byl učiněn v práci na digitální databázi historických šachových fotografií. Po zakoupení nového
výkonného skeneru bylo přes léto naskenováno přes 4 tisíce fotografií. Většina z nich pochází
z archivu Šachinfa a Marka Vokáče. Dalším krokem budou popisky jednotlivých fotek.
Další informace ze sekretariátu
Proběhla registrace na online ME mládeže. Z ČR je celkem 16 přihlášených, kteří budou hrát z FrýdkuMístku za organizace Petra Záruby.

Hendikepovaní šachisté projevili zájem o registraci týmu na 1. šachovou paralympiádu online.
Uzávěrka přihlášek je 20. října. Do té doby je potřeba vytvořit nominaci týmu.
Byl vytvořen návrh koncepce pro vysílání výprav do zahraniční na domácí turnaje či soustředění
včetně všech nutných/povinných materiálů. Nyní ji připomínkuje KPT.
Šachovému historikovi Janu Kalendovskému byl po vzájemné dohodě zapůjčen nový svazový
notebook a externí disk z důvodu, aby byla bezpečně zálohována jeho cenná historická data, která
byla uložena dosud jen na stařičkém a nevyhovujícím hardwaru.
V prostorách sekretariátu proběhlo 12. srpna losování extraligy a prvních lig.
Sekretariát pomohl se zajištěním MČR v řešení šachových skladeb, které proběhlo na konci srpna
v aule budovy ČUS.
Na webu byly založeny soutěže družstev pro sezónu 2020/2021 a několik krajských soutěží.
L. Záruba jako zástupce ŠSČR navštívil MEU v Koutech a Open Jeseník.
Na FIDE byla zaslána a úspěšně vyřízena žádost Zdeňka Šlapáka o změnu federace ze SVK na CZE.
Na FIDE byla zaslána a úspěšně vyřízena žádost o titul FM pro Pavla Němce a licence rozhodčího pro
Zdeňka Maršálka.
Online materiál byl zapůjčen na turnaje Letní Praha, MČR jednotlivců, MČR mládeže v rapidu a MČR
juniorů v rapidu. Online přenos partií z MČR jednotlivců v Plzni byl zajištěn Radimem Borůvkou.
V online školení trenérů 4. třídy v roce 2020 splnilo a zaplatilo za test 65 lidí.
Usnesení 146/21: VV ŠSČR schvaluje předložený rozpočet MČR v bleskovém šachu 2020.
Usnesení 146/22: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu.
Úkol 146/7: Připravit rozpis MČR v bleskovém šachu 2020 – sekretariát.

15. Zpráva Organizační komise ŠSČR
Zprávu Organizační komise zaslal V. Novotný.
Aktualizace členské základny

K 10. 9. prošlo letošní aktualizací údajů 20.235 členů, z toho 13.517 s platnou registrací. Za letošek
máme zatím 777 nových členů, celkem máme 22 individuálních členů.
Letošní registrací dosud neprošly oddíly TJ Zora Praha a TJ Jiskra Třeboň, které nereagují na výzvy.
OK vyřídila v přestupním období 338 přestupů (2 jsou ještě v řízení) a k 10. 9. registrovala 156 cizinců
do soutěží družstev. Kompletní přehledy zde.
Od počátku roku se zaregistrovaly 4 nové oddíly:
22 Šachový klub Letovice, z.s.
21 Šachový oddíl Křižánky
25 Šachy Krnov, z.s.
12 TJ Sokol Voznice, z.s.
Svou činnost v roce 2020 ukončily oddíly:
12 TJ Lokomotiva Beroun
14 TJ Staňkov
16 ŠK MOSAD Česká Kamenice
17 ŠK Medvědi Kunratice u Cvikova
18 ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s.
22 Šach Pavlov
22 SK Baník Ratíškovice (má jen 10 neaktivních členů 2020)
22 Sokol Brumovice
23 CHESSMONT Rožnov p.R.
23 Jiskra Otrokovice (má jen 8 neaktivních členů 2020)
23 TJ Sokol Hutisko-Solanec z.s. (má jen 3 neaktivní členy 2020)
24 ŠK Nové Losiny
25 Šachová akademie Ostrava
Letošní registrací dosud neprošly oddíly TJ Zora Praha a TJ Jiskra Třeboň.
FIDE Chess ID
FIDE plánuje, aby každý zájemce o šachy dostal své unikátní číslo, čímž by FIDE získala tvrdá data o
celkovém celosvětovém zájmu o šachy. Dosud je šachová scéna velmi fragmentovaná, FIDE eviduje
asi 1 milion hráčů, z nichž pouze 0,4 mil. má FIDE rating. FIDE Chess ID má ambici zapojit i všechny
online aktivity, odhadovaných 30 milionů dětí z projektu Šachy do škol atd. Vše by se koncentrovalo
na jedné online platformě, kde by krom osobní karty měl každý i kalendář s možností hlásit se do
soutěží, on-line hernu atp. Jako první část platformy vyhlásila FIDE soutěž na Game Viewer – aplikaci
do prohlížeče, kde by šlo přehrávat partie a přenášet turnaje. Uzávěrka byla v srpnu.
Usnesení 146/23: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu OK.

15. Různé
Termín 147. schůze VV ŠSČR

147. schůze VV ŠSČR se uskuteční ve středu 21. října od 13:30 v Praze na Strahově. Pracovní online
schůzka VV se uskuteční v pondělí 5. října od 15:00 do 16:30.

16. Závěr
M. Petr poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 16:00.

.....................................
Zapsal: František Štross

.....................................
Ověřil: Martin Petr

Přehled usnesení:
Usnesení 146/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 145. schůze VV ŠSČR.
Usnesení 146/2: VV ŠSČR schvaluje program 146. schůze VV ŠSČR.
Usnesení 146/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů.
Usneseni 146/4: VV ŠSČR schvaluje záměr vzniku Etické komise.
Usnesení 146/5: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.
Usnesení 146/6: VV ŠSČR schvaluje převod nevyúčtovaného daru ČOV ve výši 2.177.216 Kč do
rezervního fondu ŠSČR.
Usnesení 146/7: VV ŠSČR schvaluje rozpočet utkání ČR – Polsko mužů ve výši 200.000 Kč.
Usnesení 146/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře.
Usnesení 146/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace.
Usnesení 146/10: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli Mistrovství ČR mládeže do 16 let ve výši
85.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V4.1).
Usnesení 146/11: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli Mistrovství ČR mládeže do 8 let ve výši 30.000
Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V4.2).
Usnesení 146/12: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli Mistrovství ČR juniorů a dorostenců ve výši
140.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V2.3).
Usnesení 146/13: VV ŠSČR schvaluje Kateřinu Šimáčkovou členkou Komise mládeže ŠSČR.
Usnesení 146/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu Komise mládeže.
Usnesení 146/15: VV ŠSČR schvaluje spolupráci s Martinem Beilem o vzájemné nabídce šachových
publikací do projektu Šachy do škol a ostatním zájemcům.
Usnesení 146/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol.
Usnesení 146/17: VV ŠSČR podporuje návrh Martina Beila podpořený Trenérskou komisí na
dokončení Šachopedie a schvaluje podporu navrženého projektu ve výši 70.000 Kč.
Usnesení 146/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu TK.
Usnesení 146/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KMK.
Usnesení 146/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy STK.
Usnesení 146/21: VV ŠSČR schvaluje předložený rozpočet MČR v bleskovém šachu 2020.

Usnesení 146/22: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu.
Usnesení 146/23: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu OK.
Soupis nových úkolů:
Úkol 146/1: Předložit podklady pro zřízení Etické komise ŠSČR – M. Petr
Úkol 146/2: Prodiskutovat s NSA požadavek na zapsání skutečných majitelů spolku – M. Petr
Úkol 146/3: Provést revizi všech akcí, které již proběhly, ale ještě nejsou zahrnuty ve svazovém
účetnictví a dále revizi všech svých rozpočtů – vedoucí jednotlivých úseků.
Úkol 146/4: Aktualizovat kontakty KM ŠSČR – sekretariát.
Úkol 146/5: Vytvořit smlouvu s Martinem Beilem ohledně vzájemné nabídky šachových publikací – R.
Svoboda.
Úkol 146/6: Vytvořit smlouvu s M. Beilem k projektu Šachopedie – R. Svoboda, sekretariát.
Úkol 146/7: Připravit rozpis MČR v bleskovém šachu 2020 – sekretariát.
Přílohy:
Příloha 1: Zápis ze 145. schůze VV ŠSČR
Příloha 2: Hospodaření ŠSČR k 10. 9. 2020
Příloha 3: Newsletter 8/2020
Příloha 4: Newsletter 9/2020
Příloha 5: Monitoring médií 7/2020
Příloha 6: Monitoring médií 8/2020

