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Vážení delegáti, dámy a pánové, 

předkládáme Vám zprávu o činnosti Výkonného výboru Šachového svazu České republiky, která 
hodnotí činnost Šachového svazu České republiky od poslední konference ŠSČR v loňském roce. 
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1. Zpráva předsedy Výkonného výboru pro Konferenci ŠSČR 2021 
 

Milí šachoví přátelé, 

rok 2020 se ukázal být daleko náročnějším, než jsme si na jeho začátku dokázali představit. Chtěl 
bych Vám poděkovat – Šachový svaz České republiky tento rok zvládl především zásluhou Vás 
všech, šachových nadšenců. Na rozdíl od řady jiných sportovních svazů v ČR i v zahraničí nás 
netrápí vnitřní spory, úbytek členů nebo finanční starosti. ŠSČR je v dobré kondici. 

Jako jeden z mála sportů jsme po březnovém přerušení soutěží družstev zvládli většinu z nich 
dohrát, konkrétně během červnových termínů. V létě se pak uskutečnila řada MČR a dalších 
šachových akcí, jak se ostatně dočtete na následujících stránkách. Činnost ŠSČR se nezastavila. 

Nicméně i v roce 2021 nás čeká řada výzev. Poprvé v poválečné historii jsme byli nuceni zrušit 
celý ročník soutěží družstev dospělých, za který teď intenzivně připravujeme náhradní program. 
Každá krize je zároveň příležitost a šachy se dokázaly pevně etablovat v online prostředí.  

Tomu odpovídala i konkrétní činnost Výkonného výboru ŠSČR a jednání probíhala často formou 
videokonferencí. V roce 2020 se uskutečnilo celkem devět oficiálních schůzí VV a celá řada 
pracovních online schůzek, kde byla rozhodnutí přijímána v režimu per rollam. Za velkou 
akceschopnost a přínosné dialogy bych rád poděkoval všem svým kolegům. VV od únorové 
volební Konference pracoval ve složení Martin Petr (předseda), Ing. Rostislav Svoboda 
(místopředseda a hospodář), Ing. Jan Malec (předseda Sportovně technické komise), Ing. Zdeněk 
Fiala (předseda Komise mládeže), Michal Konopka (předseda Komise reprezentačního úseku) a 
Jiřina Prokopová (předsedkyně Komise rozhodčích).  

Poděkování patří také sekretariátu ŠSČR, manažerovi reprezentace mládeže Petru Piskovi, členům 
Komise pro práci s talenty a členům všech odborných komisí ŠSČR. V roce 2020 jsme vedli celou 
řadu diskuzí také na úrovni krajů, což je jednoznačně správně. Za konstruktivní přístup děkuji 
všem krajským funkcionářům. Podařilo se nám zachovat přibližně vyrovnané hospodaření ŠSČR, 
přičemž jsme zároveň významně navýšili původně plánované příspěvky krajským šachovým 
svazům i podporu do oddílů ŠSČR v rámci projektu Podpora šachových kroužků (z 1,6 milionu Kč 
na 2 miliony Kč). 

Speciálně bych zde vyzdvihl práci ŠSČR s mládežnickou reprezentací, s talenty. Zdaleka se totiž 
nejedná jen o Václava Fiňka, jehož potenciál jasně vyjadřuje skutečnost, že je podle ratingu FIDE 
nejlepší na světě nejen mezi dětmi narozenými v roce 2010 (stejně jako on), ale i mezi šachisty o 
dva roky staršími. Do evropské špičky ročníku narození 2008 se v průběhu roku dostali Jáchym 
Němec a Karel Brožka, což je konkrétním výsledkem práce, kterou v daném úseku odvádí Petr 
Pisk a jeho komise. Investice do této oblasti se ŠSČR jasně vyplácí. Je to také důsledek 
profesionalizace celého úseku, který ukazuje cestu, po níž chceme dál jít.  

Jsem přesvědčen, že nástrahy roku 2021 společně zvládneme. Jakmile to bude možné, obnovíme 
šachové soutěže družstev i jednotlivců. Budeme pokračovat ve vedení ŠSČR jako sebevědomé a 
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transparentní organizace. A budeme také pokračovat v otevřené komunikaci s Vámi, krajskými 
šachovými svazy a všemi členy ŠSČR. Neboť především v krizi, které právě teď čelíme, je otevřená 
a srozumitelná komunikace nejdůležitější. 

Martin Petr 
předseda ŠSČR 
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2. Zpráva sekretariátu pro Konferenci ŠSČR 2021 
 

Na sekretariátu ŠSČR je dlouhodobě zaměstnáno pět pracovníků na plný úvazek, přičemž čtyři 
pracují na sekretariátu v Praze a jeden na sekretariátu v Ostravě. V polovině roku proběhla změna 
na pozici administrativní pracovnice. Trang Křivánek Nguyenová odešla plnit mateřské povinnosti 
a nahradila ji Venuše Souralová. Kromě Venuše pracují na pražském sekretariátu ještě František 
Štross, Radim Borůvka a Ladislav Záruba, na sekretariátu v Ostravě pak Jitka Kniezková. Na 
sekretariát také pravidelně dochází nový předseda VV ŠSČR Martin Petr, který pracuje jako OSVČ. 
Pracovní atmosféra na sekretariátu je dlouhodobě přátelská a pozitivní a jednotliví zaměstnanci 
se vhodně doplňují. 

Hlavní náplň práce jednotlivých zaměstnanců je následující. 

František Štross zodpovídá za provoz a zdárný chod celého sekretariátu, připravuje schůze ŠSČR 
(VV, konference aj.), posílá pozvánky a zpracovává zápisy ze schůzí, připravuje podklady pro 
žádosti o dotace, věnuje se přípravě smluv, komunikuje s členskou základnou, KŠS, FIDE, ECU, 
ČUS, ČOV, s orgány státní správy a dalšími organizacemi. Je hlavním organizátorem MČR 
v bleskovém šachu, které se koná pravidelně na konci roku. Část svého času věnuje také 
Organizační komisi, kde je členem. Věnuje se též projektu LearningChess, kde je jeho hlavní 
úlohou přidělování nových licencí, uživatelská podpora a komunikace s maďarskými partnery. Rád 
se věnuje šachové historii a v roce 2020 začal na svazových stránkách zveřejňovat občasné 
historické šachové kvízy. Stará se též o nově vytvářenou velkou šachovou knihovnu svazu a 
šachové pamětihodnosti. 

Ladislav Záruba vytváří smlouvy se všemi pořadateli mistrovských soutěží ŠSČR, vypracovává 
žádosti o dotace a granty, má na starosti agendu s přihlašováním českých reprezentantů na 
mezinárodní soutěže a je pověřen dalšími úkoly z jednotlivých komisí ŠSČR. Za KM se stal 
koordinátorem Olympiády dětí a mládeže, pro Trenérskou komisi zpracovává agendu evidence 
trenérů a vytváření trenérských osvědčení. V roce 2020 úspěšně dokončil studium Sportovní 
diplomacie, což je vzdělávací program připravovaný Českým olympijským výborem. V rámci 
tohoto programu připravil projekt na zmapování práce šachových sekretariátů v nejbližších 
zemích. Láďa rád komunikuje s lidmi, nečiní mu problémy veřejná vystoupení, a proto se za ŠSČR 
a sekretariát pravidelně účastní vybraných krajských konferencí. 

Venuše Souralová úzce spolupracuje s hospodářem ŠSČR R. Svobodou a s Jitkou Kniezkovou při 
vedení účetnictví, odesílá veškeré bezhotovostní platby ŠSČR, vyúčtovává zahraniční akce jako MS 
a ME mládeže apod., pravidelně zpracovává DPP a příležitostné činnosti, eviduje poštu, zajišťuje 
prodej a odesílání metodických materiálů, archivuje dokumenty a účetní doklady, zodpovídá za 
materiální zabezpečení sekretariátu, obhospodařuje hotovostní pokladnu pražského sekretariátu 
a je manažerkou projektu Šachy do škol – viz její samostatná zpráva.  

https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/sekretariat/kontakty-sekretariat/
http://www.chess.cz/learningchess-a-vyhlaseni-souteze-v-reseni-sachovych-diagramu/
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Radim Borůvka je webmasterem svazového webu a zodpovídá za všechny digitální kanály ŠSČR 
(web ŠSČR, Facebook ŠSČR, Twitter ŠSČR, Youtube ŠSČR) a pravidelně je plní informacemi. Dále 
zodpovídá za půjčování online šachovnic, za žádosti o tituly pro hráče a rozhodčí a za licence 
rozhodčích. Úzce spolupracuje především s Komisí pro marketing a komunikaci a je též členem 
Klasifikační komise. 

Jitka Kniezková zpracovává od roku 2011 pro ŠSČR účetnictví, mzdy zaměstnanců a DPP a úzce 
v těchto záležitostech spolupracuje s hospodářem ŠSČR R. Svobodou. K tomu má jako členka 
Organizační komise důležitou úlohu při registraci členské základny a při spravování databáze 
ŠSČR. Zasílá oddílům tabulku pro aktualizaci dat a členů, zasílá oddílům pravidelné jarní a 
podzimní faktury, vyřizuje přestupy členů a registrace cizinců, doplňuje a aktualizuje třídy trenérů 
a rozhodčích v databázi atd. Vede hotovostní pokladnu ostravského pracoviště a zajišťuje prodej 
šachových cvičebnic ŠSČR pro oblast MKŠS.  

Celoroční přehled všech nejdůležitějších činností sekretariátu ŠSČR lze dohledat v zápisech ze 
schůzí VV ŠSČR. 

I v roce 2020 byla věnována pozornost úpravě prostor pražského sekretariátu tak, aby vyhovovaly 
stávajícím pracovním požadavkům. Vzhledem k rozvázání spolupráce s Galerií Dolmen, byly 
veškeré šachové cvičebnice převezeny k uskladnění a rozesílání na pražský sekretariát. Z toho 
důvodu se pořídily další velké skladovací skříně na míru umístěné na chodbě vedle sekretariátu. 

Členové ŠSČR mají možnost kdykoliv se po předchozí domluvě na sekretariátu zastavit na kávu, 
internet, případně využít knihovnu. Stále je v platnosti projekt Volná židlička pro členy.   

František Štross 
 generální sekretář ŠSČR 

http://www.chess.cz/
https://www.facebook.com/chess.cz/
https://twitter.com/sachysvaz
https://www.youtube.com/channel/UCkkf9ooFIIIJ4HAP3McXfyw
https://www.chess.cz/misto-na-sekretariatu-volna-zidlicka-pro-cleny/
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3. Zpráva Sportovně - technické komise pro Konferenci ŠSČR 2021 
 

Personální složení: 

Komise STK v roce 2020 pracovala ve složení: 
do volební konference: 
Pavel Chrz, Jan Malec, Marian Sabol, Vladimíra Šťastná, Petr Záruba; 
po volební konferenci: 
Pavel Chrz, Jan Malec, David Pelikán, Vladimíra Šťastná, Petr Záruba. 
 
Shrnutí celoroční práce: 

STK, tak jako každý rok, prostřednictvím konkurzů určovala pořadatele mistrovských akcí a 
spolupracovala s těmito pořadateli tak, aby účastníci akcí byli v maximální možné míře spokojeni. 
Dále STK vykonávala obvyklé činnosti (výklady soutěžního řádu, řešení případných problémů 
v ligových utkáních, schvalovala rozpisy, vč. propozic, soutěží atd.). 
Bohužel pro celou „šachovou obec“ byla celá problematika zkomplikována důsledky pandemie 
Covid -19. 
Všem družstvům 1. a 2. ligy patří velký dík za dohrání soutěžní ročníku 2019/2020 i za tak obtížné 
situace. Stejný dík směřuje i do KŠS, které se všechny s nastalou situací vyrovnaly bez vážnějších 
problémů. 
Extraliga 2019/2020 byla rozhodnutím VV ŠSČR na základě zhodnocení situace (a názoru 
extraligových družstev na možná řešení) ukončena po odehrání 6. kole a to bez vyhlášení pořadí. 
Velký dík patří i všem pořadatelům všech MČR 2020. Díky jejich úsilí se uskutečnila všechna 
vypsaná Mistrovství a dokonce s minimálními negativními dopady (na ta Mistrovství, pořadatelé 
to naopak měli daleko složitější). Bohužel se nemohly uskutečnit některé turnaje, kterým STK 
udělila statut MČR (vč. dvou MČR amatérů ve Vlčnově). 
Příprava soutěžního ročníku družstev 2020/2021 proběhla v neobvyklých časových intervalech, 
ale vcelku standardně, ale jak soutěže dopadly, snad raději ani nepsat. Tak jen víru, že soutěžní 
ročník 2021/2022 sehrát již možno bude. 
 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům STK ŠSČR, včetně členů rozšířené STK, za jejich práci 
nejen při organizaci šachových soutěží, ať už na celostátní úrovni nebo na úrovni krajů. 
 
Ve Stráži pod Ralskem 5. 2. 2021 

Jan Malec 

předseda STK 

 

 



 

V roce 2020 nejlepší v soutěžích řízených STK ŠSČR: 

Extraliga: 
ukončena po 6. kole bez vyhlášení pořadí 

1. liga - východ: 
1. místo Beskydská šachová škola z.s. „B“, 2. místo ŠK Slavoj Poruba „B“, 3. místo Slavoj 
Český Těšín 

1. liga - západ: 
1. místo ŠK Líně, 2. místo Unichess „B“, 3. místo 2222 ŠK Polabiny, z.s. „B“ 

2. liga A: 
1. místo TJ Pankrác „B“, 2. místo ŠK Sokol Vyšehrad „B“, 3. místo TJ Bohemians Praha 

2. liga B: 
1. místo TJ Kobylisy, 2. místo Karlovarský šachklub Tietz, 3. místo TJ Tatran Podbořany 

2. liga C: 
1. místo Klub šachistů Říčany 1925, 2. místo Sokol Bakov nad Jizerou, 3. místo ŠK ZIKUDA 
Turnov, z.s. „C“ 

2. liga D: 
1. místo TJ CHS Chotěboř, 2. místo TJ Slavia Hradec Králové, 3. místo ŠK Lípa 

2. liga E: 
1. místo TJ Vlčnov, 2. místo Jezdci Jundrov, 3. místo ŠK GARDE Lipovec 

2. liga F: 
1. místo TŽ Třinec „B“, 2. místo Agentura 64 Grygov, 3. místo Beskydská šachová škola z.s. 
„C“ 

Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev, 12. 9., Turnov: 
1. místo ŠK ZIKUDA Turnov, 2. místo TJ Pankrác, 3. místo Moravská Slavia Brno 

Mistrovství ČR v rapid šachu družstev, 13. 9., Turnov: 
1. místo Moravská Slavia Brno, 2. místo ŠK ZIKUDA Turnov, 3. místo ŠK Dopravní podnik 
Praha 

MČR mužů (open), 23. - 31. 8., Plzeň: 
1. místo GM David Navara, 2. místo GM Viktor Láznička, 3. místo GM Zbyněk Hráček 

MČR žen (uzavřený turnaj 10 hráček), 5. - 13. 9., Frýdek-Místek: 
1. místo WIM Kristýna Petrová, 2. místo WGM Karolína Olšarová, 3. místo WGM Olga 
Sikorová 

MČR seniorů (U60), 8. – 16. 8., Rychnov nad Kněžnou: 
1. místo Zdeněk Janda, 2. místo Zdeněk Urban, 3. místo Ladislav Vágner 

MČR v rapid šachu, 23. - 24. 9., Pardubice: 
1. místo GM Vlastimil Babula (2.), 2. místo IM Jakub Půlpán (3.), 3. místo GM Viktor Láznička 
(4. místo) 
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MČR v rapid šachu žen, 3. 10., Znojmo: 
1. místo WFM Nela Pýchová, 2. místo WFM Michaela Svobodová, 3. místo WIM Kristýna 
Novosadová 

MČR v bleskovém šachu (kategorie muži): 
– 

MČR v bleskovém šachu (kategorie senioři): 
– 

MČR v bleskovém šachu (kategorie H18): 
– 

MČR v bleskovém šachu (kategorie ženy): 
– 

MČR v bleskovém šachu (kategorie seniorky): 
– 

MČR v bleskovém šachu (kategorie D18): 
– 

MČR seniorů (U50), 8. – 16. 8., Rychnov nad Kněžnou: 
1. místo Roman Švarc, 2. místo FM Jan Bartoš, 3. místo Kamil Mazánek 

MČR seniorů (U70), 8. – 16. 8., Rychnov nad Kněžnou: 
1. místo FM Vlastimil Sejkora, 2. místo Vladimír Holeček, 3. místo Luboš Trojan 

MČR seniorů (U80, 8. – 13. 8., Rychnov nad Kněžnou: 
1. místo Miloslav Jaček, 2. místo Vladimír Holeček, 3. místo Zdeněk Most  

MČR seniorů v rapid šachu: 
– 

Otevřené MČR 4členných družstev, 17. - 20. 9., Pardubice: 
1. místo ŠK ZIKUDA Turnov (2.), 2. Moravská Slavia Brno (3.), 3. místo TJ Jiskra Hořice v 
Podkrkonoší (5.) 

Otevřené MČR v bleskovém maratónu: 
– 

Otevřené MČR ve Fischerových šachách, 25. 9., Pardubice: 
1. místo IM Vojtěch Zwardoň, 2. místo GM Pavel Šimáček, 3. místo Jan Soural 

Otevřené MČR v Bughouse šachu: 
– 

13. ročníku Grand Prix České republiky v rapid šachu (sehráno jen 5 turnajů): 
muži: 1. místo GM Vojtěch Plát, 2. místo IM Vojtěch Zwardoň, 3. místo GM Štěpán Žilka 
senioři 1. místo IM Jozef Michenka (5.), 2. místo IM Pavel Zpěvák (7.), 3. místo IM Serguel 

Vesselovsky (9.) 
H20: 1. místo Jakub Šulc (32.), 2. místo Petr Fojt (48.), 3. místo Marek Miča (55.) 
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ženy: 1. místo WGM Eva Kulovaná (20.), 2. místo WFM Jana Zpěváková (28.), 3. místo Zdeňka 
Vránová (55.) 

seniorky: 1. místo WFM Hana Modrová (360.), 2. místo Jitka Sokolovská (394.), 3. Táňa 
Zlámaná (478.) 

D20: 1. místo WFM Sofie Přibylová (102.), 2. místo Anna Zlámaná (106.), 3. místo Lea 
Rosenbaumová (185.) 
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4. Zpráva Úseku talentované mládeže pro Konferenci ŠSČR 2021 
 

Komise pro práci s talenty (KPT) pracovala ve stejném složení jako v předcházejícím roce a 
to: Petr Pisk (předseda), členové GM Sergej Movsesjan, GM Pavel Šimáček a FM Lukáš 
Vlasák.  

Rok 2020 byl bohužel poznamenán příchodem Covidu-19. Drtivá většina mezinárodních akcí 
byla zrušena a přesunuta na rok 2021, děti nemohly hrát tolik turnajů (hrály se v principu jen 
leden - zač. března + červenec - září). Situace byla nelehká obzvláště pro talentované hráče a 
hráčky, kteří díky online studiu a pravidelnému tréninku většinu času dne trávili za 
počítačem. Na druhou stranu se zvýšila intenzita tréninků, protože naši trenéři zareagovali 
velmi rychle a přizpůsobili se moderním médiím. Navíc ke známému hraní na online 
serverech přibyla celá řada dalších aktivit (online šampionáty, turnaje, přátelské zápasy, 
soustředění, streamy, přednášky špičkových hráčů a jiných odborníků, možnost hrát 
simultánky s velmistry, apod.).  

KPT se stále drží svého základního cíle, kterým je vytvořit systém podpory vedoucí 
k vychování nových reprezentantů a reprezentantek ČR (muži 2600+, ženy 2400+). Hlavními 
prioritami zůstávají spolupráce, otevřenost, transparentnost. V této souvislosti považuji za 
velký úspěch roku 2020 přechod GM Thai Dai Van Nguyena (nar. 2001, 2571F) do mužské 
reprezentace! Gratulace patří Vanovi, jeho rodině, trenérům i předchozímu vedení KPT.  

Na webu mládeže ŠSČR jsou široké veřejnosti pravidelně k dispozici informace o aktuálním 
dění: https://www.chess.cz/mladez/ 

 

Scouting v roce 2020 

Projekt zahájený v roce 2018 úspěšně pokračoval i letos.  

Pánové L. Vlasák, M. Novotný na „západě“ a P. Šimáček, D. Kaňovský, M. Beil na „východě“ 
odvedli opět velmi dobrou práci, za kterou jim je třeba poděkovat! Pro vybrané hráče do 12 
let byla připravena víkendová soustředění a v létě se společně zúčastnili turnaje (Šachový 
festival České Budějovice, resp. Jeseník Open). Proběhlo taktéž první Online soustředění 
scoutingu.  

Informace o projektu, jednotlivých soustředěních a turnajích naleznete na 

https://www.chess.cz/komise-sscr/komise-pro-praci-s-talenty/projekt-scouting/ 

Listina Talentů 

Komise pro práci s talenty vydala Listinu talentů, platnou od 1. 4. 2020.  

https://www.chess.cz/mladez/
https://www.chess.cz/komise-sscr/komise-pro-praci-s-talenty/projekt-scouting/


  ZPRÁVA VV ŠSČR NA KONFERENCI ŠSČR 

 

 12 

Snažíme se do LT zapojit co nejvíce hráčů, aby dostali slevu na turnajích. S organizátory 
českých turnajů se snažím co nejvíce komunikovat, samozřejmě letos to bylo v omezenější 
míře. 

Hráči a hráčky, uvedení na této listině, by v turnajích konaných na území ČR měli mít 
výhodnější podmínky při přijímání hráčů v pořádaných turnajích. 

Listina talentů abecedně: https://www.chess.cz/wp-
content/uploads/2020/05/Listina_talentu_2020_podle_abecedy.pdf 

Listina talentů dle kategorií: https://www.chess.cz/wp-
content/uploads/2020/05/Listina_talentu_2020_podle_kategorii.pdf 

 

Podpora mládežnického reprezentačního výběru v roce 2020 

KPT vyhlásila dvě grantová řízení určená pro hráče z Listiny talentů s cílem podpořit 
talentované hráče a jejich účast na kvalitních turnajích na domácí nebo zahraniční scéně, 
kde se střetnou se silnými soupeři. Jednalo se o turnaje v období 1. 2. - 30. 6. 2020, resp. 1. 
7. - 30. 9. 2020.  

Vyhlášení grantů: https://www.chess.cz/podpora-ucasti-talentu-na-silnych-turnajich-2/, 
resp. https://www.chess.cz/grantove-rizeni-na-podporu-mladeznickeho-reprezentacniho-
vyberu-v-lete-2020/ 

Výsledky najdete na: https://www.chess.cz/vyhlaseni-vysledku-podpory-talentu-na-
turnajich-na-jare-2020/, resp. https://www.chess.cz/vyhlaseni-vysledku-podpory-talentu-na-
turnajich-v-lete-2020/ 

 

Reprezentační soustředění 

Od loňského roku je metodikem naší reprezentační mládeže GM Sergej Movsesjan. Bývalá 
světová desítka mj. dohlíží nad Individuálními tréninky a má pod palcem taktéž reprezentační 
soustředění. 

 

Online soustředění 

Historicky první Reprezentační online soustředění mládeže proběhlo ve dnech 14. - 17. 5. 
2020 na platformě Webex. Tématem soustředění byly strategické a taktické motivy, typické 
a vyplývající ze zahájení. Zúčastnilo se 60 hráčů a hráček, kteří byli rozděleni do tří skupin.  
Přednášejícími byli: GM David Navara, GM Jiří Štoček, GM Robert Cvek, IM Tadeáš Kriebel a 
IM Richard Biolek ml. V podvečer měli účastníci připraveny besedy s D. Navarou, J. Štočkem a 
T. Kriebelem. 

Článek:  https://www.chess.cz/reprezentacni-online-soustredeni-mladeze-2020/ 

 

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/05/Listina_talentu_2020_podle_abecedy.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/05/Listina_talentu_2020_podle_abecedy.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/05/Listina_talentu_2020_podle_kategorii.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/05/Listina_talentu_2020_podle_kategorii.pdf
https://www.chess.cz/podpora-ucasti-talentu-na-silnych-turnajich-2/
https://www.chess.cz/grantove-rizeni-na-podporu-mladeznickeho-reprezentacniho-vyberu-v-lete-2020/
https://www.chess.cz/grantove-rizeni-na-podporu-mladeznickeho-reprezentacniho-vyberu-v-lete-2020/
https://www.chess.cz/vyhlaseni-vysledku-podpory-talentu-na-turnajich-na-jare-2020/
https://www.chess.cz/vyhlaseni-vysledku-podpory-talentu-na-turnajich-na-jare-2020/
https://www.chess.cz/vyhlaseni-vysledku-podpory-talentu-na-turnajich-v-lete-2020/
https://www.chess.cz/vyhlaseni-vysledku-podpory-talentu-na-turnajich-v-lete-2020/
https://www.chess.cz/reprezentacni-online-soustredeni-mladeze-2020/
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Online soustředění č. 2 

Druhé Reprezentační online soustředění mládeže proběhlo ve dnech 24. - 27. října 
2020.  Pod vedením Sergeje Movsesjana a Lukáše Vlasáka absolvovalo celkem 8 
dvouhodinových tréninkových bloků 19 pozvaných hráčů. Hlavním tématem byly „Chyby“, 
které se pravidelně vyskytují v partiích našich mládežníků, a jejich důvody a 
odstraňování. Večer měli účastníci možnost se zúčastnit besed s WGM Zuzanou Hagarovou, 
WGM Kristýnou Petrovou, GM Zbyňkem Hráčkem a GM Peterem Michalíkem. 

Článek: https://www.chess.cz/online-reprezentacni-soustredeni-mladeze-rijen-2020/ 

 

Výběrové reprezentační soustředění mládeže Jizbice 2020 

Jediné soustředění naživo roku 2020 proběhlo v Jizbici v posledním prázdninovém týdnu a 
zúčastnilo se jej 27 mladých hráčů a hráček. Účastníci byli rozděleni do tří skupin pod 
vedením GM Sergeje Movsesjana, GM Roberta Cveka a WGM Yulie Movsesjanové. 

Článek: https://www.chess.cz/soustredeni-jizbice-2020/ 

 

 

Online akce 

 

Online MS mládeže v rapid šachu (prosinec 2020) 

Online MS mládeže v rapid šachu v kategoriích HD10-18 se zúčastnilo 15 českých 
reprezentantů a reprezentantek. Mezi 16 nejlepších hráčů se v kategorii H10 díky prvnímu 
místu na světovém žebříčku kvalifikoval Václav Finěk, který v následném play-off získal 
stříbrnou medaili!   

Články: https://www.chess.cz/kvalifikace-na-online-ms-v-rapid-sachu-zacina-jiz-zitra/, resp. 
https://www.chess.cz/vaclav-finek-stribrny-na-online-mistrovstvi-sveta-v-rapid-sachu-do-10-
let/ 

 

Online ME mládeže jednotlivců a družstev (18. - 20. září 2020) 

724 hráčů ze 40 zemí se zúčastnilo v kategoriích HD12, 14, 16, 18 hybridní formou (tj. 
z jednoho místa) hraného šampionátu. Českou republiku reprezentovalo 14 hráčů a hráček, 
kteří hráli ve Frýdku-Místku na platformě www.tornelo.com pod dohledem IA P. Záruby. 
Nejlepšího výsledku dosáhl FM Richard Stalmach, který dlouho bojoval o medaili a nakonec 
skončil v kategorii do 14 let na celkovém 12. místě.    

Články: https://www.chess.cz/online-mistrovstvi-evropy-mladeze-jednotlivcu-a-druzstev-
2020/, resp. https://www.chess.cz/me-v-online-sachu-mladeze-2020-minulosti/ 

https://www.chess.cz/online-reprezentacni-soustredeni-mladeze-rijen-2020/
https://www.chess.cz/soustredeni-jizbice-2020/
https://www.chess.cz/kvalifikace-na-online-ms-v-rapid-sachu-zacina-jiz-zitra/
https://www.chess.cz/vaclav-finek-stribrny-na-online-mistrovstvi-sveta-v-rapid-sachu-do-10-let/
https://www.chess.cz/vaclav-finek-stribrny-na-online-mistrovstvi-sveta-v-rapid-sachu-do-10-let/
http://www.tornelo.com/
https://www.chess.cz/online-mistrovstvi-evropy-mladeze-jednotlivcu-a-druzstev-2020/
https://www.chess.cz/online-mistrovstvi-evropy-mladeze-jednotlivcu-a-druzstev-2020/
https://www.chess.cz/me-v-online-sachu-mladeze-2020-minulosti/
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Online ME jednotlivců (16. - 31. 5. 2020) 

Premiérového Online ME jednotlivců, které se uskutečnilo v 5 kategoriích dle ratingu (A: 
1000-1400, B: 1401-1700, C: 1701-2000, D: 2001-2300, E: 2300+), se mezi 4.850 (!!) hráči 
zúčastnilo i 115 českých mládežníků a vedli si skvěle. 

Obrovského úspěchu dosáhl FM Richard Stalmach, který se stal Mistrem Evropy v kategorii B 
a Roman Popov, jenž obsadil 3. místo v kategorii A! 

Výsledky: http://chess-
results.com/tnr526599.aspx?lan=1&art=25&fedb=CZE&turdet=YES&flag=30 

https://www.chess.cz/novinky-z-online-mistrovstvi-evropy-2020/ 

Články: https://www.chess.cz/online-mistrovstvi-evropy-2020-komise-pro-praci-s-talenty-
podpori-ucast-az-240-mladych-hracu/, resp. https://www.chess.cz/novinky-z-online-
mistrovstvi-evropy-2020/, https://www.chess.cz/stalmach-zlaty-na-online-mistrovstvi-
evropy-2020-v-pondeli-startuje-turnaj-skupiny-d/ 

 

TopŠach Open Trophy 2020 (květen, červen 2020) 

Vítězem jarní akce pro hráče a hráčky do 18 let se stal FM Jakub Kůsa, druhý skončil Petr 
Gnojek a třetí Jakub Vojta. Hrál se open turnaj, poté finálová skupina a závěrečné play –off.  

Streamy z jednotlivých dnů celé akce najdete na YouTube kanálu TopŠach: 
https://www.youtube.com/channel/UC4OXqFFZbx7BJj4-x-TqmCg 

Článek: https://www.chess.cz/topsach-open-pod-taktovkou-mladeze/ 

 

Winter TopŠach Trophy 2020 (prosinec 2020) 

Tři open turnaje, finálová skupina a závěrečné play-off…tudy vede cesta k vítězství na akci 
pro hráče a hráčky do 18 let, kterou uspořádali mladíci z TopŠach v čele s Filipem 
Neumannem a Ondřejem Nytrou. Celkovým vítězem se stal FM Petr Špreňar, druhé místo 
obsadil FM Marek Miča a třetí skončil FM Richard Stalmach.  

Streamy z jednotlivých dnů celé akce najdete na YouTube kanálu TopŠach: 
https://www.youtube.com/channel/UC4OXqFFZbx7BJj4-x-TqmCg 

Články: https://www.chess.cz/trophy/, resp. https://www.chess.cz/winter-topsach-open-1-
0-vyhral-marek-mica-prihlasujte-se-na-druhy-a-treti-online-turnaj/, 
https://www.chess.cz/kvalifikujte-se-na-winter-topsach-trophy/ 

http://chess-results.com/tnr526599.aspx?lan=1&art=25&fedb=CZE&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr526599.aspx?lan=1&art=25&fedb=CZE&turdet=YES&flag=30
https://www.chess.cz/online-mistrovstvi-evropy-2020-komise-pro-praci-s-talenty-podpori-ucast-az-240-mladych-hracu/
https://www.chess.cz/online-mistrovstvi-evropy-2020-komise-pro-praci-s-talenty-podpori-ucast-az-240-mladych-hracu/
https://www.chess.cz/novinky-z-online-mistrovstvi-evropy-2020/
https://www.chess.cz/novinky-z-online-mistrovstvi-evropy-2020/
https://www.chess.cz/stalmach-zlaty-na-online-mistrovstvi-evropy-2020-v-pondeli-startuje-turnaj-skupiny-d/
https://www.chess.cz/stalmach-zlaty-na-online-mistrovstvi-evropy-2020-v-pondeli-startuje-turnaj-skupiny-d/
https://www.youtube.com/channel/UC4OXqFFZbx7BJj4-x-TqmCg
https://www.chess.cz/topsach-open-pod-taktovkou-mladeze/
https://www.youtube.com/channel/UC4OXqFFZbx7BJj4-x-TqmCg
https://www.chess.cz/trophy/
https://www.chess.cz/winter-topsach-open-1-0-vyhral-marek-mica-prihlasujte-se-na-druhy-a-treti-online-turnaj/
https://www.chess.cz/winter-topsach-open-1-0-vyhral-marek-mica-prihlasujte-se-na-druhy-a-treti-online-turnaj/
https://www.chess.cz/kvalifikujte-se-na-winter-topsach-trophy/
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Přátelský zápas ČR – Israel (5. - 6. května 2020) 

Články: https://www.chess.cz/pratelsky-mladeznicky-zapas-cze-isr-bude-mit-komentovany-
prenos/, resp. https://www.chess.cz/pratelsky-mladeznicky-zapas-cze-isr-bude-mit-
komentovany-prenos/ 

 

Přátelský zápas ČR-Ukrajina (24. 6. 2020) 

Článek: https://www.chess.cz/online-pratelsky-zapas-mladeze-s-ukrajinou/ 

 

Evropská online šachová liga mládeže 

Článek: https://www.chess.cz/evropska-online-sachova-liga-mladeze/, resp. 
https://www.chess.cz/evropska-online-sachova-liga-tymu-mladeze/ 

 

Online MČR v bleskovém šachu 

Této výborně zorganizované novinky na poli českých turnajů se zúčastnila mj. celá řada 
našich mládežníků.  

Článek: https://www.chess.cz/mcr-v-online-bleskovem-sachu/, resp. 
https://www.chess.cz/mcr-v-online-bleskovem-sachu-2/, https://www.chess.cz/mcr-v-
online-bleskovem-sachu-oficialni-vysledky/ 

 

Dívčí šach 

Výraznou roli na poli dívčího šachu hrál v roce 2020 kapitán reprezentace žen, GM Polák, 
který napomohl k organizaci řady akcí. Taktéž má velkou zásluhu na postupném propojování 
dívčí a ženské reprezentace, což je klíčové pro motivaci mladých hráček!  

V roce 2020 pokračovaly 1-2 x měsíčně velmi oblíbené skype tréninky WGM Yulie 
Movsesjanové s vybranou skupinkou dívek.  

 

Online šachové zápasy žen mezi federacemi 

Reprezentantky ČR vyhrály finálovou skupinu B! 

https://www.chess.cz/pratelsky-mladeznicky-zapas-cze-isr-bude-mit-komentovany-prenos/
https://www.chess.cz/pratelsky-mladeznicky-zapas-cze-isr-bude-mit-komentovany-prenos/
https://www.chess.cz/pratelsky-mladeznicky-zapas-cze-isr-bude-mit-komentovany-prenos/
https://www.chess.cz/pratelsky-mladeznicky-zapas-cze-isr-bude-mit-komentovany-prenos/
https://www.chess.cz/online-pratelsky-zapas-mladeze-s-ukrajinou/
https://www.chess.cz/evropska-online-sachova-liga-mladeze/
https://www.chess.cz/evropska-online-sachova-liga-tymu-mladeze/
https://www.chess.cz/mcr-v-online-bleskovem-sachu/
https://www.chess.cz/mcr-v-online-bleskovem-sachu-2/
https://www.chess.cz/mcr-v-online-bleskovem-sachu-oficialni-vysledky/
https://www.chess.cz/mcr-v-online-bleskovem-sachu-oficialni-vysledky/
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Články: https://www.chess.cz/online-sachove-zapasy-zen-mezi-federacemi/, resp. 
https://www.chess.cz/on-line-sachove-zapasy-zen-mezi-federacemi-znaji-terminy-konani/, 
https://www.chess.cz/on-line-sachove-zapasy-zen-mezi-federacemi-znaji-terminy-konani-
aktualizace/, https://www.chess.cz/on-line-mezistatni-zapas-zen/, https://www.chess.cz/cr-
vitezem-finale-b-mezistatnich-zapasu-zen/ 

Nations Cup – Female Battle 

Ženy v 2. divizi světové ligy stříbrné. 

Článek: https://www.chess.cz/nations-cup-female-battle/  

 

International Female Match 

Stříbro do ČR! 

Článek: https://www.chess.cz/zeny-na-online-mezinarodnim-turnaji-international-female-
match-stribrne/ 

 

Individuální tréninky (IT) 

KPT navrhla a VV schválil na jaře roku 2020 nové rozdělení Individuálních tréninků. V potaz 
bylo vzato nevyčerpání jarního turnajového grantu kvůli onemocnění Covid-19, a proto byl 
výjimečně navýšen počet smluv IT. Toto číslo bude v příštím roce opět sníženo, mj. z důvodu, 
že podpora talentovaných hráčů a hráček je diverzifikována a IT je jen jednou z forem 
podpory. 

Všechny smlouvy byly sepsány na 8 hodin měsíčně a jsou platné do 30. 4. 2021. 

Zástupci D. Háka nepodepsali smlouvu a tak v tabulce ve článku níže posléze D. Háka 
vystřídala A. Janoušková s trenérem J. Tůmou. 

Článek: https://www.chess.cz/individualni-treninky-2020-2021/ 

 

Motivační smlouvy 

Roční podporu na turnaje a tréninky v roce 2020 dostal největší talent českého šachu, Václav 
Finěk. 

 

Motivační projekty 

https://www.chess.cz/online-sachove-zapasy-zen-mezi-federacemi/
https://www.chess.cz/on-line-sachove-zapasy-zen-mezi-federacemi-znaji-terminy-konani/
https://www.chess.cz/on-line-sachove-zapasy-zen-mezi-federacemi-znaji-terminy-konani-aktualizace/
https://www.chess.cz/on-line-sachove-zapasy-zen-mezi-federacemi-znaji-terminy-konani-aktualizace/
https://www.chess.cz/on-line-mezistatni-zapas-zen/
https://www.chess.cz/cr-vitezem-finale-b-mezistatnich-zapasu-zen/
https://www.chess.cz/cr-vitezem-finale-b-mezistatnich-zapasu-zen/
https://www.chess.cz/nations-cup-female-battle/
https://www.chess.cz/zeny-na-online-mezinarodnim-turnaji-international-female-match-stribrne/
https://www.chess.cz/zeny-na-online-mezinarodnim-turnaji-international-female-match-stribrne/
https://www.chess.cz/individualni-treninky-2020-2021/
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Byly zrušeny motivační projekty, protože jsme dospěli k názoru, že motivovat mládež penězi 
není tou správnou cestou. 

 

Domácí akce: 

Reprezentační tábory Domašov a Palučiny 

Ve dnech 1. - 11. července 2020 uskutečnil šachový tábor v Domašově nad Bystřicí. Trenéry 
byli pod vedením Richarda Biolka st.: Igor Štohl, Marek Vokáč, Pavel Šimáček, Tereza 
Rodshtein, Richard Biolek ml., Stanislav Stárek, Jana Maříková a Marek Otruba.  

Palučinská šachová škola oslavila na přelomu července a srpna 2020 jubilejní 40. šachový 
tábor! Zlatým hřebem oslav byla návštěva současných resp. bývalých českých jedniček a 
předsedy svazu: Davida Navary, Sergeje Movsesjana, Viktora Lázničky a Martina Petra. 
Trenéry byli mj. Michal Novotný, David Výprachtický, Vojtěch a Ondřej Mejzlíkovi, Michal 
Jelínek.  

ŠSČR poskytl na obou akcích slevu 3.000 Kč z vkladu vybraným hráčům z Listiny talentů. 

Články: https://www.chess.cz/dalsi-domasov-za-nami/, resp. 
https://www.chess.cz/palucinska-sachova-skola-oslavila-40-letni-tabor-ve-velkem-stylu/ 

 

Tréninkový šachový kemp – Zruč 2020 (13. - 17. 7. 2020) 

Setkání vybraných trenérů a mládežnických reprezentantů a reprezentantek za šachovnicí 
nejen při tréninku, ale i při samotné hře, toť myšlenka a velmi úspěšná realizace akce 
v podání GM Petra Neumana! Velké poděkování patří Českému Lvu Kolešovice.  

Článek: https://www.chess.cz/treninkovy-sachovy-kemp-zruc-2020/ 

 

Letní šachové Pardubice (27. 7. - 2. 8. 2020) 

Zcela ojedinělá a velmi úspěšná akce proběhla v létě roku 2020 v Pardubicích. Myšlenka 
manažera české reprezentace, IM Michala Konopky, byla skvěle realizována a díky tomu se 
na jednom místě potkali špičkoví velmistři, velmistryně i nadaní mládežničtí reprezentanti! 
Další poděkování patří obzvláště předsedovi svazu, GM Martinu Petrovi, a pořadatelské 
firmě AVE-KONTAKT s.r.o.  

Článek: https://www.chess.cz/letni-sachove-pardubice/   

MČR mužů 2020, Plzeň (23. - 31. 8. 2020) 

https://www.chess.cz/dalsi-domasov-za-nami/
https://www.chess.cz/palucinska-sachova-skola-oslavila-40-letni-tabor-ve-velkem-stylu/
https://www.chess.cz/treninkovy-sachovy-kemp-zruc-2020/
https://www.chess.cz/letni-sachove-pardubice/
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Díky podpoře vedení svazu a ředitele turnaje, Ing. Petra Herejka, dostala naše talentovaná 
mládež možnost zúčastnit se v hojném počtu šampionátu mužů. Jednalo se o další skvělou 
zkušenost! 

Výsledky:  https://chess-
results.com/tnr528358.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30 

 

Simultánka s GM Shortem (13. 10. 2020) 

V rámci Pražského šachového festivalu, kde se utkali domácí Thai Dai Van Nguyen s Nigelem 
Shortem, dostala šestice mládežnických reprezentantů možnost si zahrát simultánku 
s legendárním britským velmistrem. 

Minisouboj české mládežnické reprezentace s GM Shortem skončil remízou 3:3, když zvítězil 
Jáchym Němec, Karel Brožka a remizovali Anna Voříšková a Jáchym Šmolík. 

Článek: https://www.chess.cz/mladeznici-potrapili-britskou-legendu-nigela-shorta/ 

 

Mezinárodní akce: 

Drtivá většina akcí, včetně ME a MS mládeže, byla bohužel kvůli onemocnění Covid-19 
odložena na rok 2021.  

 

Futures 2020 (11. - 22. 2. 2020) 

V rámci Pražského šachového festivalu (PICF 2020) se premiérově uskutečnil uzavřený turnaj 
mladých talentů, Futures 2020. Tři čeští zástupci se v desetičlenném mezinárodním 
startovním poli rozhodně neztratili – Karel Brožka získával především zkušenosti a skončil 
desátý, Jáchym Němec obsadil třetí místo a v turnaji zvítězil Václav Finěk! Účastníci měli 
možnost hrát hned vedle světových hvězd, měli na sobě polokošile, saka, polobotky a každý 
měl během turnaje svého patrona, špičkového velmistra z hlavního turnaje - příprava na roli 
úspěšného profesionálního hráče! Tato akce byla velmi chválena mj. na prosincovém 
kongresu FIDE.    

Výsledky: http://chess-results.com/tnr515250.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES&flag=30 

Článek: https://praguechessfestival.com/?lang=cs&edition=2020, resp. 

 https://www.chess.cz/vaclav-finek-vitezem-futures/ 

 

Mistrovství Evropské Unie, Kouty nad Desnou, 14. - 22. 8. 2020 

https://chess-results.com/tnr528358.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30
https://chess-results.com/tnr528358.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30
https://www.chess.cz/mladeznici-potrapili-britskou-legendu-nigela-shorta/
http://chess-results.com/tnr515250.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES&flag=30
https://praguechessfestival.com/?lang=cs&edition=2020
https://www.chess.cz/vaclav-finek-vitezem-futures/
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Díky podpoře vedení svazu bylo umožněno tuto akci uskutečnit za velké účasti a speciálně 
výhodných podmínek pro naši mládež. V kategoriích do 8, 10, 12, 14 let bojovali účastníci 
z devíti zemí EU. Naši hráči a hráčky měli velmi slušnou konkurenci a výborné trenérské 
zázemí, které využili ke skvělým výsledkům. 

Výsledky: https://chess-results.com/tnr531988.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES&flag=30 

Článek: https://www.chess.cz/18-mistrovstvi-eu-mladeze-2020/ 

 

Uppsala Young Champions 2020 (SWE, 23. - 28. 10. 2020) 

Šestice mládežníků dostala šanci se zúčastnit tradičně silně obsazeného juniorského turnaje. 
Doprovod našim reprezentantům dělal IM Petr Pisk a zástupce z řad rodičů, pan Petr Kůsa, 
který zajistil veškeré záležitosti ohledně cesty. I přes řadu koronavirových opatření se vše 
zdařilo a výprava prožila ve Švédsku nádherný i úspěšný týden. Výsledkově se zaskvěl 
obzvláště Jakub Kůsa, který obsadil skvělé 3. místo!  

Výsledky: http://www.uppsalayoungchampions.se/en/players-2/  

Články: https://www.chess.cz/mladez-ve-svedsku/, resp. https://www.chess.cz/jakub-kusa-
ve-svedsku-treti/ 

 Vzdělávání hráčů, trenérů, rodičů 

„Trenérské dialogy“- různá témata diskutují osobnosti ze světa sportu. 

Sledovat můžete na YouTube kanálu ČOV: 
https://www.youtube.com/channel/UCmpwgcdrxF7WOeh9-XZE3sg 

 

Článek: https://www.chess.cz/trenerske-dialogy-online-pro-vsechny/ 

 

 Trénujte s mistry 

Cyklus šachových přednášek pokračoval i v roce 2020, častokráte i 2x týdně. Pro mladé 
talenty a jejich trenéry byly za odborného vedení GM S. Movsesjana připraveny 1,5h lekce a 
následné půlhodinové diskuse na různá témata se špičkovými českými trenéry. 

Vše je možno sledovat kdykoliv na Youtube ŠSČR: 
https://www.youtube.com/channel/UCkkf9ooFIIIJ4HAP3McXfyw 

 

Výroční ceny ŠSČR  

Talentem roku 2020 byl zvolen Václav Finěk (nar. 2010, 2361F), který je ve světovém 
žebříčku první nejen ve své kategorii, ale i mezi hráči o dva roky staršími! 

https://chess-results.com/tnr531988.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES&flag=30
https://www.chess.cz/18-mistrovstvi-eu-mladeze-2020/
http://www.uppsalayoungchampions.se/en/players-2/
https://www.chess.cz/mladez-ve-svedsku/
https://www.chess.cz/jakub-kusa-ve-svedsku-treti/
https://www.chess.cz/jakub-kusa-ve-svedsku-treti/
https://www.youtube.com/channel/UCmpwgcdrxF7WOeh9-XZE3sg
https://www.chess.cz/trenerske-dialogy-online-pro-vsechny/
https://www.youtube.com/channel/UCkkf9ooFIIIJ4HAP3McXfyw
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Článek: https://www.chess.cz/vyrocni-ceny-sscr-talentem-roku-vaclav-finek-do-sine-slavy-
uveden-jan-smejkal/ 

 

Závěrem bych rád poděkoval všem za podporu a důvěru, velmi si toho vážíme!  

Našim talentovaným mládežníkům přeji co nejvíce pevné vůle tuto nelehkou dobu zvládnout 
a snad jim, i nám všem ostatním, Covid-19 brzy dovolí se opět potkat za šachovnicemi a 
ukázat, co se naučili! 

 

Petr Pisk 

Manažer reprezentace mládeže ČR 

 
 

 

https://www.chess.cz/vyrocni-ceny-sscr-talentem-roku-vaclav-finek-do-sine-slavy-uveden-jan-smejkal/
https://www.chess.cz/vyrocni-ceny-sscr-talentem-roku-vaclav-finek-do-sine-slavy-uveden-jan-smejkal/
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5. Zpráva Úseku mládeže pro Konferenci ŠSČR 2021 
 

V úseku mládeže je kromě Komise mládeže zařazena Trenérská komise, Projekt Šachy do 
škol, Projekt Krajských šachových center talentované mládeže a Komise rodičů. Úsek 
mládeže a Komisi mládeže řídil Zdeněk Fiala. Trenérskou komisi vedl Evžen Pospíšil. Projekt 
Krajských šachových center talentované mládeže měl na starost koordinátor projektu 
Richard Biolek mladší. Projekt Šachy do škol řídila Venuše Souralová. Komisi rodičů řídil 
Václav Veverka.  

Zpráva Komise mládeže  

Komise mládeže pracovala v roce 2020 ve složení: předseda Zdeněk Fiala, členové Miroslav 
Hurta, Jiří Kalužný, Petr Pisk, Kateřina Šimáčková a Petr Záruba. Každý člen měl přidělenu 
svoji oblast, kterou spravoval a řídil. Jiří Kalužný byl pověřen řízením soutěží družstev 
mládeže (Extraliga mládeže, 1. ligy mládeže, Mistrovstvím ČR družstev mladších a starších 
žáků) a soutěží juniorů a juniorek (Mistrovství ČR D18+20, Polofinále Mistrovství ČR H18+20, 
Mistrovství ČR H18+20 a Mistrovství ČR juniorů a juniorek v rapid šachu). Kateřina Šimáčková 
byla pověřena řízením Mistrovství Čech mládeže do 16 let a Mistrovství Čech dětí do 8 a 10 
let. Miroslav Hurta byl pověřen řízením dalších soutěží jednotlivců do 16 let (Mistrovství ČR 
mládeže do 16 let, Mistrovství ČR mládeže do 8 let, Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 
16 let a Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže). Petr Záruba byl pověřen řízením projektu 
podpory šachových oddílů a kroužků. Petr Pisk řešil v Komisi mládeže problematiku talentů a 
mládežnických reprezentantů ŠSČR. 

Jednání a hlasování komise mládeže probíhala pomocí elektronické pošty. Během 
Mistrovství ČR mládeže, které se konalo v březnu v Koutech nad Desnou, se uskutečnila 
schůze Komise mládeže rozšířené o krajské předsedy.  

Komise mládeže se snažila zajistit uspořádání všech plánovaných akcí, které pod KM spadají. 
Protiepidemiologická opatření nám však znemožnila některé akce uspořádat. Mistrovství ČR 
mládeže do 16 let bylo zakončeno po 7 kolech. Mistrovství ČR dětí do 8 let bylo opakovaně 
přeloženo a nakonec zrušeno. Mistrovství ČR družstev starších žáků, Mistrovství ČR družstev 
mladších žáků a Mistrovství ČR školních týmů bylo zrušeno. Mistrovství Čech do mládeže 16 
let bylo dvakrát odloženo a nakonec zrušeno. Mistrovství Moravy a Slezska do mládeže 16 let 
bylo odloženo a nakonec zrušeno. Mistrovství Čech do mládeže 16 let bylo odloženo a 
nakonec zrušeno. Mistrovství České republiky juniorek v kategoriích D18 a D20 2020/2021 a 
Polofinále MČR juniorů v kategoriích H18 a H20 2020/2021 bylo dvakrát přeloženo a 
nakonec zrušeno. 

V mistrovských soutěžích jednotlivců KM navazuje na dobře propracovaný systém, který se 
jen v některých detailech průběžně zpřesňuje a upravuje. Úroveň přípravy soutěží, zajištění 
soutěží a i zveřejňování informací má velmi dobrou úroveň. Kromě jiného byly z většiny 
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mládežnických mistrovství zajištěny kvalitní on-line přenosy. Mistrovství ČR mládeže bylo 
kompletně přenášeno on-line.  

KM ŠSČR hodnotí pozitivně spolupráci s STK. Pravidelně se snažíme sestavit termínový 
kalendář tak, aby se Mistrovství ČR, Mistrovství Čech i Mistrovství Moravy mládeže mohli 
zúčastnit všichni trenéři nejvyšších šachových kvalit.  

Pro rok 2020 připravila Komise mládeže „Projekt podpory šachových oddílů a kroužků“. Pro 
projekt byla alokována částka 2.000.000 Kč. Komise mládeže kromě jiného zjednodušila 
administrativu projektu. Podmínky projektu splnilo 2 675 hráčů ze 150 oddílů. Částka pro 1. 
úroveň byla 7 645 Kč, pro 2. úroveň 15 290 Kč a pro 3. úroveň 22 934 Kč. Podmínky pro 1. 
úroveň splnilo 67 oddílů, 2. úroveň 60 oddílů a 3. úroveň 24 oddílů. Dotace byla určena na 
zajištění trenéra mládeže. Oddíly dále získaly zdarma metodické materiály a přístup na 
LearningChess.net. Komise mládeže chce v projektu pokračovat i v následujících letech. 
Komise mládeže ŠSČR děkuje všem mládežnickým pracovníkům, funkcionářům, trenérům, 
rozhodčím a pořadatelům za jejich práci pro mládež a rozvoj šachu. 

Zpracoval: Zdeněk Fiala, předseda Komise mládeže ŠSČR 

 

Výsledky soutěží řízených Komisí mládeže v roce 2020 

Mistrovství ČR juniorů a dorostenců: 

H20: 1. Marek Míča, 2. Alexandr Skalský, 3. Vojtěch Říha. 

H18: 1. Marek Míča, 2. Alexandr Skalský, 3. Vojtěch Říha. 

 
Mistrovství ČR mládeže do 16 let: 

H16: 1. Adam Frank, 2. Jakub Vojta, 3. David Barák. 

H14: 1 David Hák, 2 Richard Stalmach, 3. Ondřej Winter. 

H12: 1. Jáchym Němec, 2. Daniel Juhaňák, 3. Lukáš Zelba. 

H10: 1. Bayarjavkhlan Delgerdalai, 2. Michal Švadlenka, 3. Matyáš Roubal. 

D16: 1 Olga Dvořáková, 2. Nikola Gregůrková, 3. Anna Vavřínková. 

D14: 1. Anna Voříšková, 2. Adéla Třasáková, 3. Magdalena Martinková. 

D12: 1. Adéla Janoušková, 2. Elen Hetfleischová, 3. Vicky Cinková. 

D10: 1. Viktorie Buchtová, 2. Tereza Horková, 3. Valérie Bartečková. 

 
Mistrovství ČR juniorů a juniorek v rapid šachu: 

H20: 1. Tomáš Ludvík. 

H18: 1. Tomáš Ludvík. 



  ZPRÁVA VV ŠSČR NA KONFERENCI ŠSČR 

 

 23 

H16: 1. Rudolf Jun. 

D20: 1. Karin Němcová. 

D18: 1. Karin Němcová. 

D16: 1. Martina Šťastná. 

Družstva: 1. 2222 ŠK Polabiny. 

 

Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu: 

H14: Richard Stalmach. 

H12: Jáchym Němec. 

H10: Jiří Bouška. 

D14: Anna Voříšková. 

D12: Adéla Janoušková. 

D10: Valérie Bartečková. 

 

Extraliga mládeže: 

1. Beskydská šachová škola, 2. 2222 ŠK Polabiny, 3. KŠ Říčany 1925. 
 
1. liga mládeže – skupina A: 

1. ŠK Spartak Ústí nad Labem. 
 
1. liga mládeže – skupina B: 

1. ŠA VŠTE České Budějovice. 
 
1. liga mládeže – skupina C: 

1. ŠŠPM Lipky Hradec Králové. 
 
1. liga mládeže – skupina D: 

1. SK Prostějov. 
 

 

Zdeněk Fiala 

předseda Komise mládeže ŠSČR 

 

Zpráva Trenérské komise  
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První zasedání TK proběhlo online 14/5/20, komise pracuje ve složení Evžen Pospíšil – 
předseda, Petr Neuman – místopředseda a členové Martin Beil, Marek Vokáč, Pavel Chrz, 
Karel Nováček, Jiří Daniel a Josef Juřek. Schůzky jsou každý první čtvrtek v měsíci a všechny 
zápisy jsou k dispozici na svazovém webu. 
 
Hlavním cílem práce komise je změna systému vzdělávání trenérů, důraz je kladen na 
rozvíjení trenérských kompetencí a dovedností. Prioritou jsou oblasti vzdělávání, jako je 
pedagogika, psychologie práce s mládeží a vedení tréninkových skupin. Takto již probíhá 
současná T2 (18 posluchačů). 
 
Byl vyhlášen program Trenérské amnestie pro trenéry, kterým TT propadla v období let 2000 
až 2020. Po absolvování doškolovacího semináře (1 den) jim bude původní trenérská třída 
obnovena. TK zajistila pořádání několika doškolovacích seminářů, bohužel vzhledem k 
pandemii musely být přesunuty na letošní rok. 
 
Všem trenérům byla automaticky prodloužena platnost TT o jeden rok (covid-19). 
 
Manželé Roškovi úspěšně dokončili dvouleté studium a získali nejvyšší – první trenérskou 
třídu. Dalších 6 účastníků by mělo studium dokončit v letošním roce. Systém T1 projde 
důkladnou revizí s cílem udělat studium pro trenéry dostupnější, pravděpodobné zahájení 
dalšího ročníku v roce 2022. 
 
Komise dokončuje přípravy Klubu aktivních trenérů, podrobnosti budou oznámeny do konce 
1. čtvrtletí. 
 
Všechny metodické materiály, volně dostupné na webu Svazu, byly roztříděny a doplněny. 
Pracuje se na Tematických plánech výuky (4 výkonnostní úrovně) které kromě základní 
struktury budou obsahovat úvodní video, materiály k volnému použití a později i kontrolní 
testy. Cílem je usnadnit trenérům práci a částečně standardizovat výuku v jednotlivých 
výkonnostních skupinách.   
 
Byly zahájeny práce na zkvalitnění online T4, komise se shodla na potřebě doplnit online kurz 
zejména v oblasti pedagogiky a psychologie (netýká se učitelů z projektu Šachy do škol). 
 
Byla dokončena videa projektu Učíme se šachy (Jáchym Němec), vyhodnotíme ohlasy a 
návštěvnost na Youtube. 
 
K dnešnímu dni evidujeme celkem 940 trenérů, z toho 15/4 (muži/ženy) jsou nositelé nejvyšší 
T1, 121/9 třídy T2, 147/16 T3 a 551/77 vlastní T4. V roce 2020 úspěšně absolvovalo online T4 
99 nových trenérů. 
 
Komise vítá podněty ke své práci od šachové veřejnosti a zejména aktivních trenérů a 
vedoucích kroužků. 

Evžen Pospíšil 

předseda Trenérské komise 
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Zpráva manažerky projektu Šachy do škol  

V září 2020 odstartoval další ročník projektu Šachy do škol.  Po náročném druhém 
pololetí předchozího školního roku byl projekt zahájen s nadějí, že proběhne ve standardním 
režimu, bohužel pandemie Covid-19 mnohé plány opět zkomplikovala.  

Celkem je zapojeno do ŠDŠ 87 škol, což je sice výrazně méně než v loňských letech 
(loňský údaj 152), ale je povzbuzujícím faktem, že 30 škol je zcela nových. Šachy jako 
předmět jsou vyučovány na 12 zapojených školách.  Věřím, že po odeznění nebo alespoň 
zmírnění pandemie a jejích dopadů na školství a organizaci volnočasových aktivit dětí bude 
mít projekt Šachy do škol opět svou původní vzestupnou tendenci.  

12. 10. 2020 jsem na žádost European Chess Union vyplnila dotazník World Chess in 
Schools Survey, který má za cíl zmapovat celkovou úroveň a rozšíření školního šachu ve 
většině zemí světa.      18. 11. 2020 jsem se zúčastnila Zoom meetingu ECU Education. Dle 
reportů dalších evropských zástupců a organizátorů školního šachu jsou dopady v našem 
státě na projekt o něco méně závažné než v dalších evropských zemích.  

Organizační novinkou v projektu je přihlašování online, které značně zjednodušuje a 
zrychluje vyřizování objednávek publikací, sledování statistik a zapojování škol do dalších 
aktivit v rámci ŠDŠ.    

Podmínky pro zapojení škol do projektu byly upraveny. Jako nový bonus pro 
přihlášené školy a DDM/SVČ je, že se mohou zúčastnit celoroční online soutěže v kategorii 
jednotlivců i týmů. Soutěž je založená na bázi pravidelného řešení šachových úloh dětmi a 
reflektuje různé úrovně znalostí účastníků. Soutěž organizujeme společně s šachovým 
trenérem Martinem Beilem a probíhá na portále www.sachy-dolmen.cz od listopadu do 
června. Vyhodnocuje se každý měsíc, cenový fond sestává z věcných cen v celkové hodnotě 
20.000Kč. Spolupráce s Šachy Dolmen a  online soutěž jsou naplánovány i na školní rok 2020-
2021.  

Informace o dění v projektu se i letos pravidelně objevují na internetových stránkách 
nejen pro učitele ale i pro studenty pedagogických fakult.  Protože hlavním faktorem pro 
úspěšné pokračování projektu Šachy do škol je a vždy bude dostatečný počet vyučujících, 
online kurz pro trenéry 4. třídy je momentálně přístupný všem učitelům ze zapojených škol 
s výraznou slevou a zcela zdarma všem studentům učitelských oborů na vysokých školách.  
Po loňském navázání úzké spolupráce s SM Ostrava a SVČ Korunka se objevují i z dalších 
měst zájemci o podobnou spolupráci, např. Frenštát pod Radhoštěm ze svých dotačních 
programů financuje vzdělávání učitelů v oblasti šachové výuky, aby i na jejich školách mohla 
být tato kvalifikovaně zahájena. V rozpočtu projektu Šachy do škol byla také navýšena částka 
určená na přímou podporu školení a seminářů (prezenčních i online), které budou otevřené i 
pro pedagogy.  

 Oceňuji spolupráci krajských koordinátorů Šdš, krajských komisí mládeže a mnoha 
dalších, kteří mi pravidelně posílají odkazy na své články o školních šachových událostech, 

http://www.sachy-dolmen.cz/
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turnajích, školeních.  Právě díky tomu máme školám co ukázat a čím je motivovat k tomu, 
aby také šachy zařadily do svých volnočasových nabídek žákům.  

  Projekt Šachy do škol se letos sice potýká s mnoha komplikacemi (nebylo například 
možné spustit tradiční Přebor škol), ale nic nebrání tomu, aby se po uvolnění vládních 
opatření znovu naplno nespustil. Velkou zásluhu na tom mají především trenéři a vyučující, 
kteří i v těchto nelehkých časech udržují šachovou výuku alespoň v online formě, pokud jim 
tedy okolnosti (vedení škol) dovolí.  

Při této příležitost chci poděkovat všem, kteří se na chodu projektu Šachy do škol 
jakýmkoli způsobem podílejí. Zároveň chci s úctou připomenout památku těch, kteří 
v posledním roce komunitu školního šachu vinou pandemie navždy opustili, jejich ztráta je 
nenahraditelná.  

 

Mgr. Venuše Souralová 

Manažerka projektu Šachy do škol 

 

Zpráva koordinátora projektu KCTM  

Navzdory nepříznivé situaci krajská centra fungovala v rámci možností dobře. 
Data zasílání konečných zpráv: 
1.11. MSK 
5.11. OLK 
10.11. LBK 
12.11.  JHM 
15.11. ZLK, KVK 
17.11.  dodatek KVK 
18.11. PLK 
20.11. VYS 
21.11. JHČ (neschváleno, požadavek na účast hráčů z LT) 
23.11. STČ 
26.11. Praha 
1.12. PAK 
7.12. dodána účast hráčů z LT na KTCM JHČ 
16.12. HKK 
18.12. ULK 
Požadavky splnila všechna centra. 
 
Přes léto proběhlo několik šachových táborů a soustředění, po zpřísnění opatření přechod na 
online formu zajistil alespoň částečnou kompenzaci za neuskutečněné akce. Otázkou je, jak 
dlouho to bude udržitelné, jelikož v kombinaci s online výukou děti tráví u počítače delší 
dobu, než většina rodičů (alespoň ze vzorku v Olomouckém kraji) považuje za vhodné. 
 
Problém nadále spatřuji v rozdílném přístupu krajů – zatímco některé pořádají soustředění a 
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tábory, další jednoduše rozdělí peníze do oddílů, a to je víceméně vše. Bližší údaje o 
proběhlých akcích: 

HKK – 10 webinářů (IM Kaňovský), tábor (FM Roško, FM Buločkin) 
JHČ – 7 soustředění (IM Kaňovský, IM Bureš, IM Hausner) 
JHM – 1 soustředění (GM Polák) 
KVK – 2 soustředění 
LBK – 0 soustředění 
MSK – 1 soustředění (GM Velička, IM Jasný) 
OLK – 6 soustředění, 3 jednodenní webináře (GM Šimáček, IM Biolek st., IM Biolek jr.) , tábor 

(GM Štohl, GM Vokáč, GM Šimáček, WGM Rodshtein,  IM Biolek st., IM Biolek jr.) 
PAK – 1 soustředění, 2 webináře (FM Výprachtický, FM Novotný) 
PLK – 2 soustředění (GM Neuman, IM Juřek, FM Vlasák, FM Novotný, Bílek) 4 jednodenní 

soustředění (IM Juřek, Hurdzan), tábor 
Praha – 3 soustředění (IM Berezjuk, FM Vlasák, FM Tůma) 
STČ – 2 soustředění (IM Jasný, CM Baláček), 6 webinářů (GM Žilka), 2 tábory (IM Biolek jr., 

CM Baláček) 
ULK – 5 soustředění (GM Jansa, FM Rubeš) 
VYS – 7 soustředění (GM Velička) 
ZLK – 0 soustředění (plánované listopadové muselo být zrušeno) 
 
Dobrovolné zasílání materiálů z KTCM se nesetkalo s úspěchem. 
 
V Olomouci 28.12. 

Richard Biolek jr. 
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6. Zpráva Organizační komise pro Konferenci ŠSČR 2021 
 

Organizační komise ŠSČR (OK) pracovala v roce 2020 ve složení předseda Viktor Novotný a 
členové Jitka Kniezková, Jan Kropík, Martin Šmajzr, František Štross a Ladislav Záruba. Jako 
základ pro fungování komise schválil VV ŠSČR Statut OK, který navíc klade před OK nové 
úkoly.   

Hlavní náplní práce OK je vedení evidence oddílů a jejich členů.  Evidence je zpracovávána za 
celou členskou základnu Šachového svazu České republiky na pracovišti ŠSČR v Ostravě. Mezi 
další pravidelné činnosti OK patří předávání podkladů ke statistickému šetření stavu členské 
základny v České unii sportu a zpracovávání členské databáze pro účely žádostí o dotace. 

Aktualizací údajů prošlo v roce 2020 celkem 20.524 členů. V celkem 499 oddílech (481 spolků 
a 18 bez právní osobnosti, celkově o 8 méně než v roce 2019) to bylo 13.803 s registrací 
(2038 dětí do 10 let, 3504 dětí nad 10 let, 6346 dospělých a 1915 seniorů) a 6.695 bez 
registrace. 26 členů se registrovalo individuálně.  

Od ledna 2020 bylo na základě zaslaných Žádostí o členství v ŠSČR zaregistrováno 
1.001 nových členů (o 912 méně než v r. 2019). Členská základna i v těžkém covidovém roce 
nakonec drobně narostla (o necelých 100 členů), ubylo ale ca 300 registrací, když se 
nekonala řada soutěží, které registraci a s ní spojenou platbu příspěvků vyžadují.    

V průběhu roku provedla OK celkem 352 přestupů (pokles o ca 100) a zaregistrovala 
v soutěžích 264 cizinců (jen o 6 méně).  

Viktor Novotný 
předseda OK ŠSČR 

 

 

 

  

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/06/Statut_OK_2020.pdf
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7. Zpráva Klasifikační komise pro Konferenci ŠSČR 2021 
 
 

Komise pracovala ve složení Viktor Novotný (předseda), Radim Borůvka a Martin Šmajzr. 
Právě posledně jmenovaný je zároveň rating officerem ŠSČR (pečuje o zápočty na FIDE 
Rating List - FRL) i zpracovatelem Listiny Osobních Koeficientů (LOK).  

Hlavním úkolem komise byla aktualizace Klasifikačního řádu. Nejviditelnější změnou jsou 
nová data pro vydávání LOK. Termíny LOK pro praktický šach jsou 1. 2., 1. 6. a 1. 10. Termíny 
pro vydání LOK pro rapid šach jsou 1. 1., 1. 3.,1. 5., 1. 7., 1. 9. a 1. 11.   

Pro rok 2021 leží před komisí úkol aktualizace souvisejících směrnic.  
 
Trocha statistiky 
Na FRL v bleskovém šachu jsme poslali 23 turnajů, kterých se celkem zúčastnilo 793 hráčů. 
 
Na rapid LOK bylo započítáno celkem 360 turnajů jednotlivců s 11692 hráči, z toho i na FRL 
42 turnajů s 2194 hráči. Systémem každý s každým to bylo 72 turnajů, 288 turnajů se hrálo 
švýcarským systémem. 50 turnajů bylo pro družstva. 
 

Vyšly celkem 3 standardní LOK se započítáním 330 soutěží (27160 hráčů). 42% těchto soutěží 
bylo započítáno i na FRL - 140 turnajů s 14366 hráči. Systémem každý s každým se hrálo 256 
soutěží, 74krát šlo o švýcarský systém. Necelá polovina, konkrétně 148 soutěží, byla pro 
družstva. Z 22.159 hráčů na soupiskách se jich nakonec 15.425 zapojilo alespoň jednou partií. 

        
Viktor Novotný 

předseda KK 

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/04/Klasifikacni_rad_2020.pdf
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8. Zpráva Komise pro marketing a komunikaci pro Konferenci ŠSČR 
2021 

 

Rok 2020 přinesl v oblasti marketingu a komunikace Šachového svazu ČR mnoho změn. Hned 
na začátku roku vystřídal Martina Petra na pozici předsedy KMK ŠSČR Josef Bednařík. 
Posléze, po nástupu pandemie a přechodu klasického šachu do online světa, nastaly pro 
komisi velmi krušné časy. Jejím úkolem bylo nejen propagovat velké množství online akcí, ale 
také seznámit hráče, organizátory a celou šachovou veřejnost s možnostmi, které nová 
situace přinesla. Cílem bylo nedopustit zastavení šachového světa, jak se to s nástupem krize 
stalo u jiných sportovních odvětví. Činnost naší komise vygradovala v srpnu/září, kdy se 
promíchalo velké množství online aktivit s aktivitami v reálném světě a každý týden se napříč 
republikou konalo velké množství akcí.   

Níže se můžete podívat na hlavní oblasti, kterým se KMK ŠSČR v roce 2020 věnovala: 

 Popularizace šachu v médiích 

Stovky článků o nejdůležitějších turnajích doma a ve světě, příběhy velmistrů i nadějí a 
další zajímavosti z dění na 64 polích. Zájem českých médií o královskou hru neklesal ani 
v roce 2020. 

Nejvíce byly šachy vidět na stránkách a webu Lidových novin, kde ve své pravidelné 
rubrice pokračoval Pavel Matocha. Na přetřes přišly všechny hlavní akce včetně 
domácích šampionátů a přerušeného Turnaje kandidátů, dominance mistra světa 
Magnuse Carlsena či historické zajímavosti. Celkem si mohli čtenáři Lidovek o šachu 
přečíst ohromující množství 94 článků. 

Osobností Magnuse Carlsena se ale věnovala i další média, která jinak do šachu příliš 
často nezabrousí. Příkladem je rozsáhlý profilový článek na webu ekonomického deníku 
E15. Česká televize detailně informovala o nejštědřeji dotovaném online turnaji všech 
dob, který Carlsen pořádal.  

I největší domácí hvězdy si užily zasloužené pozornosti novinářů. David Navara se vloni 
blýskl jubilejním desátým titulem z mistrovství republiky a jeho korunovaci v Plzni si 
nenechaly ujít kamery ČT. Perličkou je, že vedle nejvýznamnějších sportovních médií se 
Navara se svou „plzeňskou desítkou“ objevil i v bulvárním deníku Blesk. Čtvrté místo 
Davida Navary z online mistrovství Evropy zachytil deník Sport, velký rozhovor s českou 
jedničkou otisklo Právo. 

Mediálně rezonovaly ale i další zajímavé tváře. Mistra Evropy do 18 let Thai Dai Van 
Nguyena obsáhle vyzpovídali žurnalisté ze Sport magazínu, páteční přílohy deníku Sport, 
a jeden z největších talentů Václav Finěk si díky stříbru na mistrovství světa do 10 let i 
kvalitnímu vystoupení na domácím šampionátu dospělých získal pozornost Českého 
rozhlasu či názorového deníku Echo24. 

https://www.e15.cz/magazin/sachova-celebrita-carlsen-ukazuje-ze-sachista-nemusi-byt-automaticky-suchar-1369512
https://www.e15.cz/magazin/sachova-celebrita-carlsen-ukazuje-ze-sachista-nemusi-byt-automaticky-suchar-1369512
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/ostatni/mistr-sveta-carlsen-odstartoval-sachovy-online-turnaj-s-dotaci-250-tisic-dolaru/5e9c89b0611d942f0429f7f7
https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/386732/nejmladsi-cesky-velmistr-mam-rad-vietnamske-jidlo-a-evropske-hodnoty.html
https://plzen.rozhlas.cz/desetilety-vaclav-finek-patri-k-svetove-sachove-spicce-8284119
https://plzen.rozhlas.cz/desetilety-vaclav-finek-patri-k-svetove-sachove-spicce-8284119
https://echo24.cz/a/SZRtA/skvely-uspech-ceskeho-sachu-talent-finek-ziskal-na-mistrovstvi-sveta-do-10-let-stribro
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Velkou službu v informování o domácím šachovém dění dlouhodobě odvádí Deník se 
svými regionálními mutacemi. Na jeho stránkách nechyběly aktuality z MČR žen ve 
Frýdku-Místku či zprávy o historicky prvním Šachovém trolejbusu ve Zlíně. V době, kdy 
ostatní sportovní disciplíny vinou pandemie „zamrzly“, plnily stránky Deníku třeba 
reprezentační festival Letní šachové Pardubice, tradiční Czech Open, přátelské utkání 
mezi výběry Česka a Polska či Mezinárodní šachový festival. Svazový rozvojový projekt 
Šachy do škol byl vidět na obrazovkách ostravské TV Polar nebo v regionálních vydáních 
MF Dnes. 

Šachový svaz ČR však ukázal, že se v komunikaci směrem k široké veřejnosti nebojí ani 
nejmodernějších platforem. Předseda svazu Martin Petr byl například hostem 
Olympijského podcastu. 

Při hodnocení mediálního obrazu šachů v roce 2020 nesmíme zapomenout na obrovskou 
popularitu, kterou našemu sportu přinesl Dámský gambit. Seriálovému hitu na Netflixu, 
který ke královské hře přitáhl pozornost milionů diváků po celém světě, se věnovala 
všechna hlavní domácí média včetně České televize, Českého rozhlasu, MF Dnes, 
Lidových novin, deníku E15 a mnoha dalších. 

A nezapomeňme ani na zmínky v médiích, kde by to ani největší šachový fanda nečekal. 
Příkladem je třeba text v magazínu Epocha. A „epochální“ byl i souboj dvou šachových 
matadorů s celkovým věkem 175 let v rámci Okresního přeboru Olomouce, o němž jako o 
příjemné kuriozitě informoval web Lidovky.cz. 

 Zpravodajství pro širokou šachovou veřejnost 

Na webu ŠSČR, ale i dalších komunikačních kanálech (Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube), jsme šachovou veřejnost po celý rok 2020 informovali o velkém množství 
různých sportovních akcí, konkurzů či seminářů a přinášeli další aktuality ze světa šachu. 

V roce 2020 bylo na našem webu publikováno rekordních 463 článků! Jednotlivé 
rozložení po měsících, kde dominuje vyvrcholení šachových aktivit v srpnu a září, si 
můžete prohlédnout níže. 

https://zlinsky.denik.cz/ostatni_region/premiera-prijdte-si-v-sobotu-zahrat-sachy-do-trolejbusu-20200924.html
https://radiozurnal.rozhlas.cz/sachy-v-dobe-koronavirove-plexiskla-uprostred-sachovnice-nemame-v-planu-smeje-se-8332272
https://epochaplus.cz/zmente-pravidla-dockaji-se-sachy-noveho-kabatu/
https://www.lidovky.cz/sport/ostatni-sporty/nevsedni-partie-dvou-matadoru-175-let-na-sachovnici-a-boj-do-holych-kralu.A200213_113341_ln-sport-ostatni_ele
https://www.chess.cz/
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Jsme rádi, že naše webové stránky každý měsíc navštíví desítky tisíc návštěvníků! 
Rekordmanem v roce 2020 byl leden, kde se na web chess.cz podívalo 174 427 
návštěvníků. 

 

Velmi aktivní jsme i na Facebooku, kde počet sledujících stránky Šachového svazu ČR 
v roce 2020 překročil hranici 3000. Za rok 2020 se zdvojnásobil také počet fanoušků na 
Instagramu na nynějších 298. 

Každý měsíc jsme rozesílali našim členům Newsletter, jehož smyslem je informovat 
čtenáře o dění za uplynulý měsíc a upozorňovat na plány v měsíci následujícím. Novinkou 
bylo také pravidelné publikování Newsletteru na webu chess.cz, jelikož je naším cílem 
nabídnout šachový měsíčník nejen emailovým odběratelům.  

Přestože rok 2020 přinesl mnoho neznámého, tak Výroční ceny ŠSČR své laureáty znají. 
Oceněným budou trofeje předány během roku 2021, až se opět rozeběhnou šachové 

https://www.chess.cz/vyrocni-ceny-sscr-talentem-roku-vaclav-finek-do-sine-slavy-uveden-jan-smejkal/
https://www.chess.cz/vyrocni-ceny-sscr-talentem-roku-vaclav-finek-do-sine-slavy-uveden-jan-smejkal/
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akce a soutěže. Z důvodů absence mezinárodních akcí nebyly vloni uděleny ceny 
v kategoriích šachistka a šachista roku. 

 Grantové řízení na popularizaci šachu 

Oslovit veřejnost a zvýšit povědomí o královské hře mají za cíl projekty přihlášené do 
grantového řízení na popularizaci šachu, které je každým rokem vypisováno KMK. V roce 
2020 se do projektu přihlásilo 31 projektů s celkovým rozpočtem přesahujícím 1,8 
milionu Kč. Hodnotící komise nakonec rozdala částku 113 771 Kč mezi 27 žadatelů. 

Bohužel tvrdá hygienická a bezpečnostní opatření související s pandemií znemožnila 
uspořádání mnoha akcí. Na konci roku 2020 tedy bylo organizátorům vyplaceno pouze 
60 000 Kč. I přesto se podařilo povědomí o královské hře rozšířit mezi veřejností 
například ve Žďáru nad Sázavou, Frýdlantu, Krnově, Mohelnici, Říčanech, Havlíčkově 
Brodě, Táboře či Vlašimi.  

 

Podpořená akce v Krnově 

Všem organizátorům děkujeme za propagaci šachu a pevně věříme, že rok 2021 bude 
k šachovým akcím více nakloněn! Grant na popularizaci bude vypsán i v roce 2021. 

 

 Pořad V šachu 

Již čtrnáctým rokem vysílá ČT Sport pravidelný šachový magazín V šachu. Od roku 2006 
bylo odvysíláno 230 dílů, které postupně uváděli Miroslav Langer, Martin Petr a Karolína 
Sochorová, jež je současnou moderátorkou. Na všechny díly se můžete podívat na webu 
ČT Sport.  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10111941499-v-sachu/dily/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10111941499-v-sachu/dily/
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Vlevo host 227. pořadu V šachu GM Thai Dai Van Nguyen s moderátorkou Karolínou 
Sochorovou 

 Popularizace šachu na veřejnosti  

Na začátku roku jsme se začali připravovat na nadcházející velkou událost – spuštění 
Olympijských festivalů v Praze, Brně a Ostravě. Ty však byly kvůli odložení olympiády 
v Tokiu taktéž přesunuty na léto 2021. Uvidíme tedy, zda se tuto velkou akci, během níž 
by mělo dojít i k prezentaci šachu, podaří zrealizovat. 

Šachovou prezentaci se podařilo uskutečnit na festivalu Praha Září. V termínu od 12. do 
19. září byly pro návštěvníky výstaviště v Praze Holešovicích připraveny zahradní šachy, 
plyšové šachy, pár sad klasických stolních šachů a naši dobrovolníci.  

 

V sobotu 26. září v 13:00 vyrazil do ulic Zlína Šachový trolejbus. Tento historicky první 
Šachový trolejbus nejen ve Zlíně, ale také v celé ČR brázdil ulice krajského města celých 
240 minut! Po dobu jízdy si návštěvníci měli možnost zahrát partii s velmistrem 
Tomášem Polákem nebo také zasoutěžit o pěkné ceny. Tento propagační projekt, který 

https://www.chess.cz/historicky-prvni-sachovy-trolejbus-vyjede-ve-zline/
https://www.chess.cz/historicky-prvni-sachovy-trolejbus-vyjede-ve-zline/
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vznikl za podpory DP Zlín-Otrokovice a ŠSČR, tak úspěšně navázal na již dva povedené 
ročníky Šachové šaliny v Brně. 

 

Šachový trolejbus ve Zlíně 

Třetí ročník Šachové šaliny, který byl naplánován na druhou půli října 2020, se bohužel 
kvůli zpřísnění hygienických opatření nemohl v Brně uskutečnit. Avšak tradice přerušena 
nebude, Šachová šalina by měla na brněnské koleje vyjet v létě roku 2021. 

Kromě výše zmíněných akcí proběhlo v roce 2020 hned několik dalších, které zájem o 
královskou hru bezesporu pozvedly. Mezi tyto akce patří například Pražský šachový 
festival, Online MČR v bleskovém šachu, reprezentační festival Letní šachové Pardubice, 
Mezistátní zápas ČR vs. Polsko. Nelze nezmínit ani historicky první online křest knihy 
Tajná přísada, videa pro šachové začátečníky od Jáchyma Němce a mnoho dalších. 

 
Letní šachové Pardubice 

 
Komise pro marketing a komunikaci dlouhodobě pracuje rovněž na oživení reklamních 
předmětů ŠSČR, které následně slouží jako ceny do soutěží či k propagaci ŠSČR na 
festivalech. Zde patří velké poděkování paní Lence Kůsové, která přišla a stále přichází 
s mnoha nápady, jak tyto reklamní předměty inovovat. Lenka též připravuje pro 
návštěvníky webu chess.cz měsíční soutěže. 
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 Oblečení šachové reprezentace 

V roce 2019 jsme nově oblékli naši reprezentaci. Na mistrovství Evropy družstev 
v Batumi si český tým dokonce od přítomných zahraničních novinářů a organizátorů 
vysloužil uznání za jednu z nejlépe oblečených výprav! V trendu obnovy reprezentační 
kolekce jsme pokračovali i v roce 2020, kdy jsme nechali vyrobit nové reprezentační 
polokošile a mikiny. Ty budou sloužit naší mládežnické, ale i dospělé reprezentaci.  

 

Poděkování za propagaci šachu mezi veřejností patří všem organizátorům, trenérům, ale i 
oddílovým funkcionářům, protože hlavně díky vám se šachy dostávají do jednotlivých měst, 
vesnic, škol a dalších koutů ČR. 

Dále děkuji všem členům KMK ŠSČR za skvělou spolupráci a pomoc během roku 2020!  

Josef Bednařík 
Předseda KMK ŠSČR 
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9. Zpráva Komise rozhodčích pro Konferenci ŠSČR 2021 
 
V uplynulém roce 2020 členové KR úspěšně plnili dlouhodobé činnosti spojené s agendou KR, 
mezi něž patří delegace rozhodčích na mistrovské akce ŠSČR, žádosti o mezinárodní tituly, 
spolupráce na organizaci seminářů a školení nebo odpovídání na dotazy a podávání výkladů 
pravidel a dalších dokumentů FIDE a ŠSČR, práce na překladech dokumentů FIDE nebo kárná 
řízení.  
 
Komise po celý rok pracovala ve složení (abecedně, bez titulů): Jaroslav Benák, Jan Malec, 
Jiřina Prokopová (předsedkyně), Jan Sikora, Václav Soukup. 
 
Průběh roku byl významně poznamenán opatřeními, které stát činil v reakci na epidemii 
nemoci Covid-19. KR ŠSČR tak v prvním pololetí zajistila změny delegací pro ligová utkání, jež 
se odehrála v jiném termínu. Následně KR ŠSČR provedla delegaci na všechna utkání ligových 
soutěží pro ročník 2020/2021, který byl ovšem nakonec rozhodnutím VV ŠSČR zrušen. 
 
Neuskutečnily se žádné vzdělávací akce pro rozhodčí ani schůze komise. Obdobně významně 
ubylo soutěží, na které by komise delegovala rozhodčí. 
 
Na situaci KR ŠSČR reagovala návrhem na novelu Statutu rozhodčích, jež byla VV ŠSČR 
schválena dne 11. června 2020. Novelou byla plošně prodloužena platnost všech tříd 
rozhodčích o jeden rok. Tím nebyli rozhodčí (v řadě případů náležející k rizikovým skupinám) 
nuceni k účast na semináři ani KŠS nemusely semináře organizovat v situaci, kdy by neměly 
možnost zajistit dodržení požadovaných hygienických předpisů. 
 
Podzimní vlna dalších opatření znamenala faktické znemožnění realizace soutěží družstev i 
jednotlivců po zbytek roku 2020. Tím dočasně pozbyla smyslu i plánovaná konzultace 
s komisemi rozhodčích KŠS, neboť bylo zřejmé, že KŠS žádné aktivity (školení, semináře) 
dělat nemohou, a na úrovni ŠSČR nikdo neměl informace, kdy budou soutěže a další akce 
obnoveny. 
 
KR ŠSČR vedla v roce 2020 jedno kárné řízení s rozhodčím. Anonymizované rozhodnutí je 
dostupné na webu ŠSČR. 
 
Za loňský rok přibyli v ČR 3 noví mezinárodní rozhodčí a 3 noví FIDE rozhodčí. Na 
mezinárodním poli pokračovalo členství předsedkyně v komisích rozhodčích FIDE i ECU a 
členství Jaroslava Benáka v disciplinární subkomisi komise rozhodčích FIDE. 
 
Stránka Na pomoc rozhodčím je průběžně doplňována a rozšiřována o užitečné dokumenty a 
odkazy, tak aby usnadňovala práci všem našim rozhodčím, jak již bylo zmíněno výše. 
 
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala jednotlivým členům komise a pracovníkům 
sekretariátu ŠSČR za jejich obětavou práci.  
 
v Praze 5. 2. 2021 

Jiřina Prokopová 
předsedkyně Komise rozhodčích 

https://www.chess.cz/komise-sscr/komise-rozhodcich/na-pomoc-rozhodcim/archiv/
https://www.chess.cz/komise-sscr/komise-rozhodcich/na-pomoc-rozhodcim/
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10. Zpráva Komise reprezentačního úseku pro Konferenci ŠSČR 
2021 

 
Komise reprezentačního úseku ŠSČR (KRÚ) začala v roce 2020 pracovat ve složení Michal 
Konopka, Vlastimil Jansa, Marek Vokáč, Zbyněk Hráček, Olga Sikorová a Petr Hába. Hned v 
lednu došlo k výměně na postu kapitána ženské reprezentace, kdy Petra Hábu nahradil 
Tomáš Polák, a ten také nahradil Petra v komisi. Kapitánem mužské reprezentace byl v roce 
2020 Zbyněk Hráček.  

Reprezentanty ČR, majícími smlouvu s ŠSČR, byli v roce 2020 v kategorii mužů David Navara, 
Viktor Láznička, Thai Dai Van Nguyen, Peter Michalík, Jiří Štoček, Jan Krejčí, Vlastimil 
Babula a Tadeáš Kriebel.  

V kategorii žen byly v roce 2020 reprezentantkami Joanna Worek, Karolína Olšarová, 
Kristýna Petrová, Olga Sikorová, Magda Miturová, Kristýna Novosadová, Nataša Richtrová, 
Tereza Rodshtein, Natálie Kaňáková, Nela Pýchová a Eva Kulovaná. 

Hlavním cílem roku 2020 bylo uspět na plánovaných reprezentačních akcích, především na 
44. šachové olympiádě v Moskvě, která se měla konat v létě, a dále na ME jednotlivců mužů 
(Slovinsko) a žen (Rumunsko). Těšili jsme se na Mitropu (Švýcarsko), kde se rýsovala zajímavá 
sestava a kde měl mít kapitánskou premiéru Tomáš Polák. A nesmíme zapomenout na jeden 
z reprezentačních vrcholů roku 2020, seniorské MS družstev, které se mělo uskutečnit 
v březnu v Praze.  

Velkou většinu plánů ale zhatila koronavirová pandemie, kvůli níž byly odloženy téměř 
všechny významné akce roku. Podívejme se, co se stihlo realizovat v prvních týdnech roku 
2020. 

Ve dnech 12. – 21. února se konal v pražském hotelu Don Giovanni 2. ročník Pražského 
šachového festivalu, který uspořádal Šachový klub Nový Bor. V jeho rámci se kromě openu, 
mládežnického turnaje a dalších akcí konaly i dva uzavřené velmistrovské turnaje, které ŠSČR 
finančně podpořil a ve kterých startovalo několik našich reprezentantů. V hlavním turnaji 
Masters (průměrný rating 2707) startovala naše jednička, David Navara. Lehce podprůměrný 
výsledek 4 z 9 stačil jen na 8.-9. místo. Podrobnosti zde:  Chess-Results Server Chess-
results.com - Prague International Chess Festival - Masters (chess-results.com) 

V druhém turnaji, Challengers (průměrné ELO 2585), hráli reprezentanti Thai Dai Van 
Nguyen, Tadeáš Kriebel a Jan Krejčí, a dále Lukáš Černoušek, který se do turnaje probojoval 
díky 2. místu na MČR 2019 v Ostravě (za Davidem Navarou). O síle turnaje svědčí to, že 
v něm startovali dva velmi úspěšní účastníci letošního superturnaje ve Wijk AAn Zee, Jorden 
Van Foreest a Andrej Esipenko. Nejlepšího výsledku z našich dosáhl Thai Dai Van Nguyen 
(4,5/9), jistě spokojen byl po statečném výkonu Lukáš Černoušek (3,5 z 9), naopak trochu za 

http://chess-results.com/tnr515248.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr515248.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES&flag=30
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očekáváním zůstali Tadeáš Kriebel a Jan Krejčí. Chess-Results Server Chess-results.com - 
Prague International Chess Festival - Challengers (chess-results.com) 

Již zmiňované Mistrovství světa seniorských týmů v kategoriích nad 50 a 65 let se konalo 
v pražském hotelu Olympik od 6. do 12. března. Turnaj, který měl původně končit 14. března, 
byl ukončen o dva dny dříve, po odehrání 7. kola. Důvodem byla opatření vlády ČR proti 
nastupujícímu koronaviru. Krátce po startu turnaje se zkušený tým organizátorů z agentury 
AVE kontakt ještě dokázal vyrovnat s nařízením, které zakazovalo hromadné akce s účastí 
více než 100 lidí. Přestavěli hrací místnosti, ze dvou sálů jich vzniklo několik. Další nařízení ale 
turnaj definitivně ukončilo. To samozřejmě ovlivnilo výsledky, na druhou stranu i Evropský 
klubový pohár se hraje na pouhých 7 kol. České týmy získaly tři medaile – dvě stříbrné ženy 
v obou kategoriích (nad 50 let Richtrová, Kubíková, Svobodová, Čejková a Táborská, nad 65 
let Možná, Přibylová, Modrová, Sunková), jednu bronzovou muži nad 50 let (Hráček, Hába, 
Velička, Langner, Konopka). V této kategorii překvapil dobrým výsledkem další český tým 
v sestavě Pekárek, Šorm, Pastirčák, Mudrák, Vrána. V kategorii nad 65 let jsme naopak 
trochu více čekali od prvního českého týmu (Jansa, Hausner, Lechtýnský, Špaček, Možný), 
který odehrál trochu smůlovatý turnaj, částečně ovlivněný i marodkou. V celku lze hodnotit 
akci i vystoupení českých týmů kladně, dík patří organizátorům i rozhodčím, kteří zvládli 
nelehký úkol a v těžké situaci dotáhli turnaj alespoň do 7. kola. Výsledky soutěže kategorie 
nad 50 let na odkazu zde: Chess-Results Server Chess-results.com - FIDE World Senior Team 
Championship 2020 (chess-results.com) 

Nad 65 let zde: Chess-Results Server Chess-results.com - FIDE World Senior Team 
Championship 2020 (chess-results.com) 

 

Další soutěže, ať už domácí nebo mezinárodní, pak byly v dalších týdnech a měsících rušeny a 
šachová aktivita se přesunula do značné míry na internet. Několik reprezentantů (Babula, 
Štoček, Hráček, Kriebel) se zúčastnilo projektu „Hodinka s mistry“, kdy hodiny hráli online 
bleskové partie s šachovou veřejností. Další se pak věnovali online tréninkům s mládeží. 

 

V dubnu se konalo Mistrovství Evropy v rapid šachu online, hraného tempem 10 minut na 
partii + 2 sekundy za každý provedený tah.  V předskupinách, odstupňovaných podle ratingu, 
startovalo několik desítek českých hráčů včetně reprezentantů. Ve vyřazovací části si vedl 
úspěšně David Navara, který nakonec obsadil 2. místo – ve finále nestačil na dvacetiletého 
ruského velmistra Alexeje Saranu. Druhým nejúspěšnějším českým hráčem byl Jiří Štoček na 
46. místě. Podrobnosti z kvalifikací a finálové části na odkazech: Chess-Results Server Chess-
results.com - European Online Chess Championship 2020 (chess-results.com) 

 

Na www.lichess.org se uspořádal turnaj ženských národních týmů v bleskovém šachu a Česká 
republika byla u toho. Tomáš Polák, nový kapitán ženské reprezentace, k tomu napsal: „ČR 

http://chess-results.com/tnr515249.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr515249.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr491114.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr491114.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr491115.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr491115.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr526599.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr526599.aspx?lan=5
http://www.lichess.org/
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reprezentovaly mj. Joanna Worek, Karolína Olšarová, Olga Sikorová, Eliška Richtrová a Eva 
Kulovaná. Ze základní skupiny konané 28. května jsme do finále A těsně nepostoupily – 
pořadí: Rakousko 377 bodů, Anglie 373, Česká republika 354, Portugalsko 319 a Švýcarsko 
317. Druhá skupina skončila takto: Francie 461 bodů, Německo 424, Maďarsko 403, 
Katalánsko 362 a Skotsko/Irsko 285. Z našich želízek zaujaly Anna Voříšková (27 bodů), Olga 
Sikorová (26), Karolína Olšarová a Olga Dvořáková (obě 22 bodů), Eliška Richtrová, Sandra 
Hosová a Soňa Leksová (všechny 20 bodů).  

Ve finále A hraném 4. června zvítězilo Německo (478 bodů) před Francií (468), Anglií (416), 
Rakouskem (415) a Maďarskem (401). Finále B bylo jednoznačnou záležitostí, naše hráčky 
vyhrály o impozantních 107 bodů – pořadí finále B: Česká republika 444 bodů, Portugalsko 
337, Švýcarsko 329, Katalánsko 324 a výběr Skotska/Irska 283. Fantasticky hrály zejména 
Joanna Worek (44 bodů – 100% výsledek!) a Kristýna Laurincová (38), výborně se předvedly 
též Eva Kulovaná (27), Iva Petirová (26), Karolína Olšarová (25), Eliška Richtrová a Kateřina 
Malíková (obě 24), Gabriela Králová (22) a Lucie Fizerová (20)“.  

 

Ve dnech 3. – 6. července proběhlo v Brně (hotel Santon) soustředění ženské reprezentace, 
poprvé pod vedením nového kapitána Tomáše Poláka. Zúčastnilo se ho hned 12 našich 
předních šachistek (8 reprezentantek, 4 juniorky). 

 

Na přelomu července a srpna (28. 7. – 1. 8.) se v Pardubicích uskutečnila reprezentační akce 
pod názvem „Letní šachové Pardubice 2020“.  V jejím rámci se hrály zápasy Navara – 
Michalík a Láznička – Nguyen na 4 klasické partie, 2 rapidy a 4 bleskové partie, dvoukolový 
„turnaj legend“ v rapidu (Movsesjan, Hráček, Babula, Štoček), zápas v rapidu mezi ženskou a 
juniorskou reprezentací a simultánky s hodinami, kdy zkušení velmistři Movsesjan, Hráček, 
Štoček a Babula nastoupili proti ženským a juniorským reprezentacím. Na poslední dvě kola 
nahradil nemocného velmistra Hráčka Petr Hába. Závěrečný den se konal společný závěrečný 
bleskový turnaj.  

Tato akce si našla místo v kalendáři především kvůli tomu, že odpadla celá řada 
mezinárodních reprezentačních turnajů, především pak Šachová olympiáda. Jako pozitivní 
vnímám to, že se na jednom místě sešla téměř kompletní mužská, ženská a mládežnická 
reprezentace a doufám, že především pro nastupující generaci byla pardubická akce 
prospěšná.  

Jednotlivé výsledky celé akce můžete nalézt na tomto odkazu: Chess-Results Server Chess-
results.com - Letní šachové Pardubice 2020 (chess-results.com) 

Je třeba vyzdvihnout výborné výkony Petera Michalíka a Vana Nguyena v zápasech 
s Davidem Navarou, respektive Viktorem Lázničkou. Nejúspěšnějším hráčem festivalu byl 
Sergej Movsesjan, který měl nejlepší výsledek v simultánkách, vyhrál rapidový „Turnaj 
legend“ a zvítězil i v závěrečném bleskovém turnaji. Zaujal mimořádně napínavý zápas 

http://chess-results.com/tnr531055.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr531055.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES&flag=30
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ženské reprezentace a juniorské reprezentace. Dámy dokázaly otočit nepříznivé skóre a 
zvítězily 33,5:30,5. 

 

Ve dnech 23. 8. – 31.8. se hrálo MČR mužů v Plzni.  Až na Tadeáše Kriebela se ho zúčastnili 
všichni reprezentanti, dokonce i Viktor Láznička, který hrál první přebor republiky od roku 
2006. Z tohoto pohledu se jednalo o velmi dobře obsazený přebor. Nedostatkem byla 
absence hráčů mezi ratingy 2480 – 2550. Přebornický titul obhájil David Navara, kompletní 
výsledky zde: Chess-Results Server Chess-results.com - Mistrovství České republiky v šachu 
mužů 2020 (chess-results.com) 

Během srpna 2020 FIDE uspořádala online Šachovou olympiádu v rapid šachu (15 minut na 
partii + 5 s za provedený tah). Hrálo se systémem předskupin a následného finále. Česká 
republika se této soutěže nezúčastnila – jednak se u nás přes léto běžně hrály turnaje a 
zájem o online šachy trochu opadl, a především poslední kolo skupinových bojů a finále 
kolidovalo s naším MČR mužů v Plzni. Pokud se ale podobná soutěž uskuteční i v příštím 
roce, účast jistě zvážíme. Většina šachově vyspělých zemí se online olympiády 2020 
zúčastnila.  

Ve dnech 5. - 13. 9. se konalo ve Frýdku-Místku MČR žen 2020, hrané jako uzavřený turnaj 
deseti hráček. Reprezentační účast byla velice dobrá, až na Joannu Worek se zúčastnila celá 
naše špička. Přebornicí se stala Kristýna Petrová, která tím také splnila podmínky k udělení 
titulu WGM. Druhé místo obsadila Karolína Olšarová, třetí Olga Sikorová. Podrobnosti zde:  

 Chess-Results Server Chess-results.com - Mistrovství ČR žen 2020 (chess-results.com) 

Poslední větší reprezentační akcí roku 2020 byl zápas Česko – Polsko ve Zlíně. Obě strany se 
dohodly, že nastoupí sice bez největších hvězd (Wojtaszek, Duda, Navara, Láznička), ale 
s důstojnými reprezentačními týmy. Z naší strany byli nominováni Jiří Štoček, Tadeáš Kriebel, 
Thai Dai Van Nguyen, Jan Krejčí a Vlastimil Babula. Poláci postavili 3 perspektivní velmistry 
(Piorun, Nasuta, Sadzikowski) a ty doplnili talentovanými mezinárodními mistry (Teclaf, 
Janik). Český tým se sice ujal v zápase přesvědčivého vedení, ale Poláci se nevzdali a 
vyrovnali. O všem rozhodlo závěrečné kolo, ve kterém byl náš tým úspěšnější a zvítězil 13:12.  

Ve zbývajících měsících roku 2020 byly naplánovány další akce – druhé soustředění ženské 
reprezentace a další zápas mužů, tentokrát s Chorvatskem. Druhá vlna koronaviru však obě 
akce znemožnila. A jak viděli rok 2020 reprezentační kapitáni?  

Muži: 

„Vzhledem k tomu, že se v roce 2020 nehrála žádná oficiální soutěž družstev a bohužel ani 
moc turnajů, tak mé hodnocení bude stručné. Z významnějších turnajů bych zmínil turnaj v 
Praze, který se konal v únoru a kterého se zúčastnilo pět našich hráčů. Bohužel ani jednomu 
z nich se moc nevedlo. David Navara skončil ve skupině Masters předposlední, ale zase získal 
4 body z 9 partií a vítězové turnaje měli jen o bod více. Ve skupině Challengers se naší 

http://chess-results.com/tnr528358.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr528358.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr526084.aspx?lan=5
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čtveřici Thai Dai Van Nguyen (4,5/9), Lukáš Černoušek (3,5/9),Tadeáš Kriebel a Jan Krejčí 
(2,5/9) vůbec nedařilo a obsadili poslední čtyři místa, což je velmi slabý výsledek. Světlým 
bodem turnaje tak bylo jen vítězství Václava Fiňka v turnaji Futures. 

Po dlouhé pauze si pak celá reprezentace zahrála v exhibičním turnaji v Pardubicích, což byla 
určitě pro všechny zajímavá zkušenost.  Na druhou stranu jediný, na koho byl asi o něco větší 
tlak v této exhibici, byl David Navara, protože souhlasil, aby se jeho zápas s Peterem 
Michalíkem ratingoval, což je třeba ocenit.  

Dalším turnajem, kde byla větší část reprezentace pohromadě, bylo Mistrovství ČR 
jednotlivců v Plzni. Tady se všem našim reprezentantům víceméně dařilo. Možná kromě 
Petera Michalíka (ten ale zase vyhrál v Pardubicích zápas ve vážných partiích s Davidem 
Navarou). Turnaj mi potvrdil, že naše špička je docela kvalitní, ale bohužel i úzká.  

Mě osobně v turnaji zaujali někteří mladí hráči. Zvláště Václav Finěk je na svůj věk velmi 
vyspělý a určitě má dobré předpoklady se dále velmi rychle zlepšovat.  

V září se pak ještě odehrál přátelský zápas na pěti šachovnicích proti Polsku ve Zlíně (na 
webu www.chess.cz jsem ho komentoval dost podrobně v online reportáži), který jsme těsně 
vyhráli 13:12. Obě družstva sice nenastoupila v nejsilnějších sestavách, ale i tak je vítězství 
proti tomuhle soupeři vždy cenné. Naše sestava byla Jiří Štoček, Vlastimil Babula, Thai Dai 
Van Nguyen, Jan Krejčí a Tadeáš Kriebel. Za tuhle akci jsem rád, že se nakonec povedla 
zorganizovat (navíc v nelehké době, kdy už se téměř nic nehrálo), protože Rosťa Svoboda 
zajistil ve Zlíně velmi dobré podmínky a jako tým jsme tak odehráli alespoň tento zápas. 
Doufám, že se to letos zlepší a zahrajeme si i oficiální týmové soutěže. „ 

Zbyněk Hráček, reprezentační kapitán mužů 

 

Ženy: 

  „V lednu 2020 jsem byl jmenován kapitánem ženské šachové reprezentace. Širší kádr tvořilo 
11 žen (Worek, Olšarová, Petrová, Sikorová, Richterová, Miturová, Novosadová, Rodshtein, 
Kaňáková, Pýchová a Kulovaná). Za úkol jsem dostal též sledovat vývoj nejlepších juniorek 
(Němcová, Koubová, Laurincová, Přibylová a Gřesová). 

 V únoru a březnu s jednotlivými hráčkami proběhly informativní pohovory – buď naživo 
nebo přes skype.  

Kvůli zhoršené epidemiologické situaci se postupně musely zrušit/přeložit některé významné 
akce, např. olympiáda v Moskvě, ME jednotlivkyň v Mamaii, Mitropa Cup v Davosu apod. 

Od května se na serveru Lichess.org začaly konat mezinárodní zápasy ženských týmů, do 
konce roku 2020 jich proběhlo 5. Složení našich družstev bylo velmi pestré, od zkušených 
velmistryň počínaje až talentovanými dívkami konče. Celkem se těchto klání účastnilo 48 
hráček naší šachové federace. 

http://www.chess.cz/
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V průběhu jara vznikla na můj popud pracovní skupina, která se snažila prosadit větší 
podporu českých šachistek v podobě povinné ženské/dorostenecké šachovnice v rámci 
Extraligy ČR. 

Ve dnech 3. - 6. července se v brněnském hotelu Santon konalo soustředění širší ženské 
reprezentace za účasti předních juniorek, celkem přijalo pozvání 12 svěřenkyň. 
Přednášejícími byli Pavel David, Roman Chytilek a Tomáš Polák. 

 Šachové reprezentační akce v Pardubicích (27. 7. – 2. 8.) se zúčastnil výběr 8 reprezentantek 
(Worek, Olšarová, Petrová, Richterová v týmu „A“ a Sikorová, Miturová, Novosadová, 
Rodshtein v týmu „B“). Kromě 4 simultánních produkcí proti zkušeným mužským velmistrům 
se konal i zápas v rapid šachu proti nejlepším juniorům, v němž ženský tým po velmi 
napínavém průběhu nakonec zvítězil. 

V září se ve Frýdku – Místku konalo odložené M ČR žen v klasickém šachu, v němž zlato 
vybojovala Kristýna Petrová, která splnila i poslední normu WGM. Další cenné kovy získaly 
Karolína Olšarová (stříbro) a Olga Sikorová (bronz). 

Znojmo v říjnu hostilo účastnice MČR žen v rapidu. Vítězkou se stala Nela Pýchová před 
Michaelou Svobodovou a Kristýnou Novosadovou. 

Vzhledem k postupnému rušení ligových soutěží se od začátku listopadu do konce prosince 
uskutečnilo 8 nedělních online tréninků v trvání 90 minut, jichž se pravidelně účastnilo asi 8 
posluchaček. 

V prosinci se na Vysočině v hotelu Luna mělo konat víkendové soustředění pro 9 účastnic, 
bohužel však jeho konání těsně před zahájením kvůli zhoršené epidemiologické situaci 
zrušila KHS Vysočina.“ 

Tomáš Polák, reprezentační kapitán žen 

 

Zprávu KRÚ zpracoval 

Michal Konopka 

Předseda Komise reprezentačního úseku 
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11. Zpráva Sdružení šachových problémistů pro Konferenci 
ŠSČR 2021 

 
26. ledna 2020 se opět už tradičně v neděli uskutečnila celosvětová simultánní řešitelská 
soutěž International Solving Contest, časově synchronizovaná, tj. s jednotným začátkem pro 
zúčastněné. U nás to bylo od 11 hodin. Celkem se řešilo ve dvou kolech po 6 skladbách. 
Našich řešitelé se zúčastnili v počtu 8 (čtyři v kategorii 1). Národním vítězem se stal Miloslav 
Vanka se 44 body v celkovém (maximálním) čase 240 min.  

 
Další šachové události na problémovém poli už probíhaly v následujících měsících pod vlivem 
koronavirové situace. Dubnové mistrovství Evropy a říjnové mistrovství světa v řešení 
šachových skladeb bylo zrušeno. 

Naše 28. řešitelské mistrovství se v původním termínu v červenci neuskutečnilo, ale podařilo 
se ho naštěstí zajistit místo tradičních Pardubic v náhradním termínu v Praze. 

Po šesti letech se tak Praha stala ve dnech 29. - 30. 8. 2020 opět dějištěm vrcholné řešitelské 
soutěže, která se uskutečnila na Strahově. 

Mistrem Česka se stal Miloslav Vanka a obhájil tak titul z 27. mistrovství (Pardubice 2019). 
Náš druhý řešitel mezi třemi nejlepšími - bronzový Miroslav Voráček opět nezklamal 
očekávání. Soutěžící na 1. - 3. místě obdrželi diplomy, věcné nebo knižní ceny. 

Celkové výsledky ukazuje tabulka: 

Poř. Jméno                      Stát ELO        2x      3x     St        Px       Nx      Sx        body     čas 

1. Vanka Miloslav FM  Cze 2306 15  15  4  7,5   5   9 55,5 360 

2. Kolčák Marek IM  Svk 2209  15  13,5  4  6,25  10   5 53,75 346 

3. Voráček Miroslav FM  Cze 2367  15  13,5  6  3,75  10   4 52,25 360 

4. Dobiáš Richard  Svk 2148  10  9,25  2,5  7,5   8  10 47,25 360 

5. Svrček Milan  Svk 2019  15   0  2  8,75   5   5 35,75 360 

6. Petras Milan  Cze 2026  10   5  8  3,75   0   5 31,75 359 

7. Ursta Lubomír  Cze 1893  10   0  4  2,5   0   5 21,5 353 

8. Křivánek Vladimír  Cze 1692   5   0  5,5  2,5   0   1 14 358 

9. Burda Josef  Cze 1798   5   0  3  2,5   0   0 10,5 359 

10. Sedlák Luděk  Cze 1866   0   0  3  1,25   0   4  8,25 358 

11. Fica Alexander  Cze 1734   0   0  0  2,5   0   0  2,5 360 
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Doufejme, že v Pardubicích v červenci už bude naše národní řešitelské mistrovství lépe 
obsazeno a že se ho opět budou moci zúčastnit ve větším počtu i zahraniční řešitelé, protože 
loni do Prahy přijeli kvůli pandemické situaci jen soutěžící ze Slovenska. 

Loňský rok byl bohatý na významná životní jubilea našich problémistů. Nejprve jsme si 
připomenuli sedmdesátiny Ivana Skoby (2. 2. 2020), pak padesátiny Luboše Ursty (25. 4. 
2020) a v září oslavil sedmdesátiny Tomáš Zach (19. 9. 2020). Jsou to aktivní členové Sdružení 
šachových problémistů, kteří si za svou práci pro český problémový šach zaslouží 
poděkování. 

Věřme, že rok 2021 již bude příznivější pro veškerou sportovní a uměleckou činnost a že se 
postupně opět budou moci uskutečňovat všechny soutěže, akce a záměry, které bylo nutno 
v minulém roce ze známých důvodů buď zcela zrušit, či posunout na pozdější dobu. To se 
týká i problémového šachu národního a světového.  

Děkuji za pozornost. 

Jiří Jelínek 
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12. Zpráva Sdružení korespondenčního šachu v ČR pro 
Konferenci ŠSČR 2021 

 

 

 

 

OBECNÉ INFORMACE  

Rok 2020 byl neplánovaně čtvrtým uceleným rokem z čtyřletého funkčního období členů 
volených orgánů SKŠ v ČR, tj. orgánů vzešlých z volební Valné hromady konané dne 19. 3. 
2016 v Praze. Řídicí komise SKŠ v ČR sice svolala na 7. 11. 2020 do Prahy řádnou volební 
Valnou hromadu SKŠ v ČR (viz http://www.skscr.cz/wp-
content/uploads/2020/10/Pozvanka_na_VH_2020.pdf), z níž mělo vzejít nové složení 
statutárního a kontrolního orgánu (Řídicí komise SKŠ v ČR a Kontrolní komise SKŠ v ČR) na 
další 4leté období, avšak vládní epidemiologická opatření zapříčinila, že zasedání nejvyššího 
spolkového orgánu, tj. Valné hromady SKŠ v ČR bylo odvoláno a odloženo na neurčito, 
přičemž všichni členové volených orgánů SKŠ v ČR vyjádřili souhlas s tím, že budou své 
funkce zodpovědně vykonávat až do dne konání nově svolané volební Valné hromady SKŠ v 
ČR. V průběhu roku 2020 nedošlo ve statutárním ani kontrolním orgánu SKŠ v ČR k žádným 
personálním změnám a Řídicí komise SKŠ v ČR i Kontrolní komise SKŠ v ČR tedy pracovaly (a 
vzhledem k odvolané volební Valné hromadě SKŠ v ČR dočasně stále pracují) ve složení:  

 

Řídicí komise SKŠ v ČR:  

Jan Židů (Praha) – předseda,   

Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. (Brno) – místopředseda,  

Ing. Alena Mrkvičková, MBA (Plzeň) – vedoucí ekonomického úseku,  

Mgr. Josef Sýkora (Pardubice) – vedoucí domácího úseku,   

Ing. Josef Mrkvička Mrkvička (Plzeň) – vedoucí mezinárodního úseku a stálý delegát při ICCF.   

  

Kontrolní komise SKŠ v ČR: 

RNDr. Oldřich Sedláček (Domamil) – předseda, 

RNDr. Petr Kouba (Srch), 

doc. Ing. Jan Lounek, CSc. (Praha).    

http://www.skscr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_na_VH_2020.pdf
http://www.skscr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_na_VH_2020.pdf
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ŘÍDICÍ KOMISE SKŠ V ČR  

Řídicí komise SKŠ v ČR přijala v průběhu roku 2020 celkem 27 usnesení, z toho 21 návrhů 
usnesení bylo schváleno per rollam. Veškeré návrhy usnesení i výsledky jednotlivých 
hlasování (kromě usnesení č. 2020/20pr – 2020/27pr, která budou zveřejněna v zápise 
z nejbližší schůze Řídicí komise SKŠ v ČR) jsou součástí zápisů ze schůzí Řídicí komise SKŠ v ČR 
(viz http://skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/).  

 

Vzhledem k vládním epidemiologickým opatřením Řídicí komise SKŠ v ČR zasedala v roce 
2020 jen jednou. Schůze se konala ve dnech 4. – 5. 9. 2020 v salonku restaurace KD Mlejn v 
pražských Stodůlkách a zúčastnili se jí všichni členové Řídicí komise SKŠ v ČR. Předseda 
Kontrolní komise SKŠ v ČR se z účasti včas písemně omluvil. Zápis z této schůze, stejně jako 
předchozí zápisy, jsou zveřejněny na webu SKŠ v ČR (viz http://skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/). 

             

KONTROLNÍ KOMISE SKŠ V ČR 

Kontrolní komise SKŠ v ČR za poslední sledované období neshledala v hlavní činnosti ani 
hospodaření SKŠ v ČR žádná pochybení ani nedostatky.       

 

EKONOMICKÝ ÚSEK  

Během roku 2020 postupovalo SKŠ v ČR souladu se schváleným rozpočtem na rok 2020 a 
Stanovami SKŠ v ČR. Náklady a výnosy se vztahovaly pouze k hlavní činnosti dané Stanovami 
SKŠ v ČR. Rozhodující položkou výnosů je startovné vybrané od hráčů. V nákladech je toto 
startovné korigováno poplatky za účast v turnajích (odehrané partie), které se odvádějí ICCF. 
Rozhodující položkou vlastních zdrojů je účelový Fond na financování rozvoje 
korespondenčního šachu v ČR.  

 

V oblasti účetnictví postupuje účetní jednotka v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, a prováděcí vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 504/2002 Sb. S ohledem na 
omezený rozsah účetních operací nebyla přijata žádná speciální usnesení k účetním 
metodám, s výjimkou oblasti přepočtu cizích měn (je stanoven roční kurz ČNB).  

 

Veškeré ekonomické dokumenty (rozpočty, účetní závěrky, interní hospodářské směrnice aj.) 
jsou veřejně dostupné na webu SKŠ v ČR (viz http://skscr.cz/ekonomicke/), přičemž zásadní 
informace o zvýšení členského příspěvku SKŠ v ČR od roku 2021 (z 200 Kč na 400 Kč), je na 

http://skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/
http://skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/
http://skscr.cz/ekonomicke/
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webu SKŠ v ČR umístěna i pod separátní záložkou (viz http://skscr.cz/zvyseni-clenskeho-
prispevku-od-roku-2021/).   

  

V roce 2017 byla mezi ŠSČR a SKŠ v ČR podepsána Smlouva o spolupráci (na období let 2017 
– 2020), na jejímž základě ŠSČR, z. s., proplatil SKŠ v ČR, z. s., fakturu za rok 2020 na částku 
120.000 Kč. Tato částka byla dle uzavřené Smlouvy pro každý rok výše uvedeného období 
stejná a SKŠ v ČR ji fakturuje za vykonané služby “na objednávku ŠSČR”, tj. za pravidelné 
pořádání domácích i mezinárodních soutěží v korespondenčním šachu, podporu, rozvoj a 
popularizaci (nejen) korespondenčního šachu na tuzemské i mezinárodní scéně a další 
činnosti vyplývající ze Stanov SKŠ v ČR.               

 

DOMÁCÍ ÚSEK 

V průběhu roku 2021 bylo odstartováno celkem 18 skupin tuzemských soutěží (15 
webserverových a 3 poštovní), a to včetně 4 skupin/šachovnic 14. Mistrovství ČR 4členných 
družstev a 1 turnaje jednotlivců bez zápočtu do ratingu.  

 

Během roku 2020 skončily 3 vrcholné mistrovské soutěže, a to: 

- 31. MČR jednotlivců – vítěz: CCM Miloš Prchlý (viz https://www.iccf.com/event?id=79770),   

- 18. MČR veteránů – vítěz: CCM Miloš Prchlý (viz https://www.iccf.com/event?id=76422),   

- 8. MČR tříčlenných družstev – vítězné týmy (dělené 1. místo): KEMPELEN (1. IM Josef 
Pecka, 2. CCM Alois Valák, 3. CCE Roman Schwarz), DISCOVERY (1. CCM Ladislav Pravec, 2. 
Jiří Žahour, 3. CCM Jan Schwarz) (viz https://www.iccf.com/event?id=77806).     

 

Domácí čestný titul MKŠ (Mistr korespondenčního šachu) byl udělen CCM Miloši Prchlému 
(za vítězství ve 31. MČR jednotlivců) a GM Josefu Mrkvičkovi (za zisk velmistrovkého titulu 
ICCF). 

 

Za úspěchy a medailová umístění v soutěžích družstev i jednotlivců byly v průběhu roku 2020 
hráčům SKŠ v ČR rozděleny věcné ceny (poháry, medaile, plakety, diplomy aj.) v celkové 
hodnotě 23.455 Kč. 

 

 

http://skscr.cz/zvyseni-clenskeho-prispevku-od-roku-2021/
http://skscr.cz/zvyseni-clenskeho-prispevku-od-roku-2021/
https://www.iccf.com/event?id=79770
https://www.iccf.com/event?id=76422
https://www.iccf.com/event?id=77806
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MEZINÁRODNÍ ÚSEK 
Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku SKŠ v ČR, dokončil aktualizaci anglicko-
českého překladu 180stránkových (!) Pravidel ICCF platných od 1. 1. 2021 (ustanovení 
tohoto dokumentu se do značné míry promítají i do řádů a pravidel pro domácí soutěže SKŠ 
v ČR). Za tento velkolepý počin patří našemu překladateli obrovský dík a velké uznání všech 
českých korespondenčních šachistů! Pravidla ICCF platná od 1. 1. 2021 v úplném českém 
znění jsou všem k dispozici na webu SKŠ v ČR (viz http://www.skscr.cz/wp-
content/uploads/2021/01/Pravidla-ICCF-k-1_1_2021.docx).  

 

 

Kongres ICCF 2020  

Pandemie COVID-19 ovlivnila v roce 2020 zásadním způsobem i činnost ICCF. Kongres ICCF 
2020, který se měl konat ve Skotsku (Glasgow), byl vzhledem k plošným 
protiepidemiologickým opatřením zrušen. Výroční zprávy jednotlivých činovníků ICCF a další 
písemné materiály zpracované pro účely Kongresu ICCF 2020 byly umístěny webu ICCF (viz  
https://www.iccf.com/message?message=1346). Veškeré návrhy, které měly být na 
Kongresu ICCF 2020 projednány, byly rovněž publikovány na webu ICCF (viz 
https://www.iccf.com/Proposals.aspx?id=73), přičemž delegáti jednotlivých národních 
federací začleněných do ICCF (viz https://www.iccf.com/Delegates.aspx?id=73) o nich 
následně hlasovali on-line. Níže je uveden přehled nejdůležitějších přijatých změn. 

 

1) Bylo sníženo startovné hrazené prostřednictvím “Direct Entry” u některých turnajů. 

 

2) Byly schváleny některé speciální kvalifikace z jubilejních turnajů startovaných v roce 2021 
na počest 50. výročí založení ICCF. 

 

3) Byl zaveden nový typ turnajů družstev – World Team Cup (Světový pohár družstev).  

 

4) Byl zaveden nový typ turnajů jednotlivců (zatím bez bližší specifikace názvu) hraných 
systémem “každý s každým”. Tyto turnaje mohou být vypisovány jako nejvýše 4kolové a 
kombinují v sobě prvky knokaut systému a švýcarského systému.  

 

5) Byl zaveden nový typ “regionálních soutěží” a byly definovány podmínky pro jejich 
pořádání. 

http://www.skscr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Pravidla-ICCF-k-1_1_2021.docx
http://www.skscr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Pravidla-ICCF-k-1_1_2021.docx
https://www.iccf.com/message?message=1346
https://www.iccf.com/Proposals.aspx?id=73
https://www.iccf.com/Delegates.aspx?id=73
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6) Byl novelizován článek (§) 2.11 Pravidel ICCF, v němž byly v ustanoveních k soutěžím 
hraným prostřednictvím webserveru ICCF zrušeny požadavky, aby si hráči v partiích hraných 
prostřednictvím webserveru ICCF vedli záznamy v listinné podobě o provedených tazích a 
časových údajích a aby informovali rozhodčího turnaje o každé změně své e-mailové adresy. 
Nové znění dotčených ustanovení článku (§) 2.11 Pravidel ICCF:  
„1. SERVER: Veškeré přenosy týkající se hry, záznamů tahů a dat jsou uchovávány systémem 
webserveru ICCF. Rozhodčímu turnaje jsou k dispozici podle potřeby.“  

2. SERVER: Změny e-mailové adresy provádí hráč pomocí osobních nastavení hráče, která 
jsou uchovávána systémem webserveru ICCF. O změně e-mailové adresy není nutné zvlášť 
informovat rozhodčího turnaje. Stačí provést nezbytné změny na webserveru ICCF v rámci 
osobních nastavení ve svém profilu. Při jakémkoli kontaktu s rozhodčím je třeba použít 
k tomu určenou funkcionalitu (aplikaci) webserveru ICCF pro zasílání e-mailových zpráv.  

DRUŽSTVA: Tyto adresy by měly být dostupné k použití pouze pořadateli turnaje, kapitánovi 
družstva a rozhodčímu turnaje.“ 

 
7) Třísložkový systém počítání spotřeby času v partii, tzv. Triple Block System (systém tří 
bloků), se stal oficiální alternativou pro veškeré soutěže ICCF. 
 
 
Úspěchy hráčů SKŠ v ČR na mezinárodní scéně zaznamenané v průběhu roku 2020 
 
10. 3. 2020: skončilo 19členné (!) finále 7. cyklu Světového poháru veteránů. 3. místo a 
bronzovou medaili si zaslouženě vydobyl IM Jindřich Binas (*1954) (viz 
https://www.iccf.com/event?id=74478). 
 
23. 4. 2020: skončila 6. semifinálová skupina Mistrovství Evropy 2018. 2. místo v tabulce 
obsadil CCM Roman Kudr (viz https://www.iccf.com/event?id=76002), čímž si zabezpečil 
postup do turnaje kandidátů Mistrovství Evropy.  
18. 5. 2020: skončila 4. semifinálová skupina 9. cyklu Světového poháru veteránů. 1. místo si 
vybojoval a postup do finále 9. Světového poháru veteránů si tím zajistil GM Ludvík Pospíšil 
(viz https://www.iccf.com/event?id=75126).  
 
20. 6. 2020: odstartovalo finále 32. cyklu Mistrovství světa, v němž ČR reprezentuje 
expředseda SKŠ v ČR, SIM Miroslav Michálek (viz https://www.iccf.com/event?id=85042).  
 
24. 11. 2020: skončil Memoriál Petra Boukala, velmi silně obsazený zvací turnaj 14. kategorie 
s mezinárodní účastí, v němž 1. místo obsadil GM Jan Židů a 2. dělené místo GM Josef 
Mrkvička (viz https://www.iccf.com/event?id=75021).   
 
 
Mezinárodní hráčské a rozhodcovské tituly získané hráči SKŠ v ČR v roce 2020  
 
Mezinárodní mistr – IM: Rudolf Cvak.  
 

https://www.iccf.com/event?id=74478
https://www.iccf.com/event?id=76002
https://www.iccf.com/event?id=75126
https://www.iccf.com/event?id=85042
https://www.iccf.com/event?id=75021
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Mistr korespondenčního šachu – CCM: Jiří Bareš, Jiří Šimek, Jiří Ramík, Radek Dlouhý, Miloš 
Urban, Richard Šišák, Antonín Toman, Václav Kratochvíl.  
 
Expert korespondenčního šachu – CCE: Ladislav Pirhala, Antonín Toman, Milan Málek, 
Zdeněk Němec (*1960), Jan Gubáš, Radek Dlouhý.  
 
Mezinárodní rozhodčí – IA (specializace pro webserver i klasickou poštu): Josef Mrkvička.  
 
Rozhodčí 2. stupně – Level 2 TD (specializace pro webserver i klasickou poštu): Jiří Beneš.  
 

 

Aktivní hráči SKŠ v ČR umístění v TOP 100 „světových žebříčků“ (stav k 1. 1. 2021) 

 
Aktivní hráči SKŠ v ČR s fixním ratingem v TOP 100 ratingové listiny ICCF pro klasický šach:    
-   1. místo: GM Roman Chytilek – Brno (Elo 2685, celkem 185 započtených partií), 
- 13. místo: GM Jan Židů – Praha (Elo 2610, celkem 467 započtených partií),  
- 40. místo: GM Kamil Stalmach – Opava (Elo 2574, celkem 313 započtených partií),  
- 68. místo: GM Pavel Sváček – Praha (Elo 2551, celkem 277 započtených partií),  
- 78. místo: GM Zdeněk Straka – Tábor (Elo 2541, celkem 682 započtených partií).   
 
Aktivní hráči SKŠ v ČR s fixním ratingem v TOP 100 ratingové listiny ICCF pro Fischerův 
šach: 
- 26. místo: IM Vladislav Hýbl – Praha (Elo 2440, celkem 145 započtených partií).  
 
Ratingové listiny ICCF a jejich vyhledávač s konfigurátorem: 
https://www.iccf.com/RatingList.aspx.  
 
Praha 2. 2. 2021                                                                                 
Pro účely Konference ŠSČR 2021 zpracoval      
 

Jan Židů 
předseda Řídicí komise SKŠ v ČR 

https://www.iccf.com/RatingList.aspx
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