
 
 

 

 

Zápis ze 153. schůze VV ŠSČR 

Kouty, Hotel Luna, 31. května – 1. června 2021 
 

Přítomni: Martin Petr, Rostislav Svoboda, Michal Konopka, Zdeněk Fiala, Jan Malec 

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Viktor Novotný (prezident ŠSČR), Jan Sikora (předseda 

KR), Venuše Souralová (ŠDŠ), Ladislav Záruba (sportovní sekretář), Bohumír Sunek (předseda RK), Petr 

Pisk (manažer reprezentace mládeže), Evžen Pospíšil (předseda TK), Josef Bednařík (předseda KMK), 

Václav Veverka (KRod), Jan Lamser (předseda EK) 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil 31. května v 17:01 M. Petr. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem 

Martin Petr. 

 

2. Schválení zápisu ze 152. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 153/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 152. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 152. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 153. schůze VV ŠSČR 
 

  Bod programu Předkladatel 
1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu M. Petr 

2 Schválení zápisu 152. schůze VV ŠSČR M. Petr 

3 Schválení programu 153. schůze VV ŠSČR M. Petr 

4 Přehled usnesení per rollam F. Štross 

5 Zpráva předsedy STK J. Malec 

6 Kontrola úkolů F. Štross 

7 Zpráva předsedy ŠSČR M. Petr 

8 Zpráva předsedy KRÚ M. Konopka 

9 Zpráva předsedy KM Z. Fiala 

10 Šachy do škol V. Souralová 



 
 

 

 

11 Zpráva TK E. Pospíšil 

12 Zpráva předsedy KMK J. Bednařík 

13 Zpráva sekretariátu F. Štross 

14 Různé   

15 Závěr   

 

Diskuze: Dohodnuto, že oproti navrženému programu v pozvánce bude předřazen bod Zpráva 

předsedy STK. 

 

Usnesení 153/2: VV ŠSČR schvaluje program 153. schůze VV ŠSČR. 

 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 28. 4. - 30. 05. 2021: 

1) VV ŠSČR schválil, že na úhradu poplatků pro nadcházející sezónu ligových soutěží družstev 
dospělých 2021/2022 bude započtena částka zaplacená příslušným oddílem za zrušenou sezónu 
2020/2021 (vyjma pokut). 
 
2) VV ŠSČR schválil, že oddíly budou při úhradě poplatků pro sezónu 2021/2022 znovu platit poplatek 
za zápočet na rating FIDE (u těch soutěží, které byly v sezóně 2020/2021 rozehrány).  
 
3) VV ŠSČR schválil prominutí pokuty ve výši 500 Kč udělené dle odst. 2.4. Přílohy 1 Ekonomické 
směrnice ŠSČR oddílům, které nesplnily registrační povinnost v termínu do jednoho měsíce po 
termínu stanoveném RPŘ, pokud zašlou registrační seznamy v náhradním termínu do 25. května 
2021. 
 

5. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 

Byl vyhodnocen konkurz na pořadatele MČR 2021 čtyřčlenných družstev v bleskovém šachu a rapid 

šachu (Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, z.s.; 4. a 5. 9. v Teplicích). 

16. 5. se konala on-line schůze rozšířené STK ŠSČR, na které byly schváleny rozpisů lig 2021/2022, 

včetně rozhodnutí systému 2kol ve sk. východ 1. ligy. 

Byly schváleny propozice MČR 2021 seniorů (7. až 15. 8. v Rychnově nad Kněžnou). 



 
 

 

 

Je přeložen návrh Sportovního kalendáře ŠSČR 2021/2022 (ze schůze rozšířené STK s drobnými 

předúpravami ve VV) ke schválení a vydání VV. 

Diskuze: P. Pisk zmínil, že přesná data konání Evropského klubového poháru nejsou Evropskou 

šachovou federací ještě definitivně potvrzena. Dále bylo po diskuzi určeno, že nejvhodnějším 

termínem konání letošního MČR v bleskovém šachu je 11. prosinec, i když se kryje s Bundesligou. 

Lepší možnost však není. 

Obsáhle byla diskutována problematika dvojkol v 1. lize východ. STK ŠSČR pořádala mezi všemi oddíly 

ve skupinách 1. a 2. lig anketu, ze které vyplynul jednoznačný závěr. Zatímco u 1. ligy východ byla 

nadpoloviční většina oddílů pro dvojkola, v žádné jiné ligové skupině se podpora hraní po oba 

víkendové dny nedostala přes 1/3. Dvojkola mají řadu výhod a nevýhod, např. sobotní kola mohou 

kolidovat s akcemi mládeže, věc tedy není jednoduchá. STK slíbila se po sezóně 2021/2022 věnovat 

vyhodnocení dopadů této změny. 

Usnesení 153/3: VV ŠSČR schvaluje Sportovní kalendář 2021/2022 v navrženém znění (Z. Fiala 

hlasoval proti). 

Usnesení 153/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy STK. 

Příloha 2: Návrh Sportovního kalendáře ŠSČR 2021/2022 

 

6. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

 

Diskuze: Diskutovány odměny mládežnických reprezentantů a trenérů v případě dobrého umístění na 

ME a MS mládeže navržené Komisí pro talenty. Vzhledem k drobným připomínkám dohodnuto, že 

finální verze bude schvalována per rollam.  

  

Usnesení 152/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

7. Zpráva předsedy ŠSČR 
 
Zprávu předsedy uvedl M. Petr. 
 
Sport a stát 
V postupném rozvolňování protiepidemických opatření sport zaostává za ostatními oblastmi (např. za 

kulturou). Výkladu zcela chaotických vládních pravidel se dlouhodobě věnuje web České unie sportu, 

zde, který je důvěryhodným zdrojem platných nařízení.  

https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html


 
 

 

 

Bohužel, jiná pravidla platí pro sportovní akce a jiná pro volnočasové aktivity a vzdělávání, přičemž 

v současné chvíli jsou pro ně pravidla volnější, např. v m2 na osobu. Již tedy víme o šachových 

kroužcích, které obnovily svoji činnost (některé probíhají na školní půdě), za což jim děkujeme. 

Amatérské sportovní soutěže by se měly rozběhnout v červnu, s čímž počítá i plán ŠSČR 

pro mládežnické soutěže, zde. 

Národní sportovní agentura, která je pro ŠSČR nadřízeným orgánem, má nového předsedu. Milana 

Hniličku vystřídal Filip Neusser, bývalý brankář pozemního hokeje. V nelehké roli mu přejeme hodně 

štěstí. 

FIDE a ECU 
Na území ČR proběhly historicky první dvě hybridní akce, Mitropa Cup a kvalifikace na Světový pohár. 

Poděkování patří spolupořadatelům z Ave-kontaktu i hotelu Don Giovanni, kde akce proběhly. Podle 

reakcí hráčů na nový systém se nezdá, že by hybridní šach byl budoucností královské hry, ale je to 

v současné koronavirové době lepší, než nehrát žádné mezinárodní soutěže. 

Různé 

Připravil jsem online přenos ze zápasu ČR – Srbsko světové ligy na chess.com. Český úspěch se 

následně dostal do hlavního zpravodajství České televize. Reportáž v Brankách, bodech, vteřinách si 

můžete pustit zde. 

Zúčastnil jsem se několika online schůzek se zástupci federací Mitropa Cupu. Nadějně vypadá 

založení unie svazů, které se pravidelně zúčastňují Mitropa Cupu (10 evropských zemí), a také 

přihláška do projektu Evropské unie Erasmus+. 

18. května se VV ŠSČR sešel k pracovní online schůzce. 

Poté, kdy jsme na 152. schůzi jmenovali Honzu Sikoru předsedou Komise rozhodčích, souhlasil Honza 

i s členstvím ve Výkonném výboru. Předkládám tedy návrh na jeho kooptaci, kterou by potvrzovala 

příští Konference ŠSČR. 

Dále VV ŠSČR předkládám ke schválení rozdělení rozpočtové položky V15.10 Odměna administrativní 

práce komisí. 

Diskuze: Dlouze diskutováno téma šachového restartu a projektu na podporu opětovného návratu za 

šachovnice. Mezi možnostmi je příspěvek od svazu pro všechny, kterým se v létě povede udělat open 

nebo klubový turnaj, odpuštění nebo alespoň snížení, vkladu a poplatků do lig, odpuštění poplatků za 

zápočet na elo apod. Finální verze projektu bude schvalována per rollam. 

V krátkosti diskutována nová výzva NSA týkající se pořízení movitého majetku. Sekretariát byl 

pověřen jejím prostudováním. ŠSČR bude pravděpodobně i letos žadatelem. 

Usnesení 153/6: VV ŠSČR kooptuje jako náhradního člena do nejbližší Konference ŠSČR Jana Sikoru.  

https://www.chess.cz/aktualne-k-mladeznickym-ligam/
https://www.youtube.com/watch?v=iP4ogblqD3s
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/ostatni/cesti-sachiste-vyhrali-soutez-narodu-na-webu-ve-finale-pomohl-i-navara/60ad44c4d60dfef4a4e07cd4


 
 

 

 

Usnesení 153/7: VV ŠSČR schvaluje předložené rozdělení rozpočtové položky V15.10 Odměna 

administrativní práce komisí.   

Usnesení 153/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR. 

Úkol 153/1: Prostudovat podmínky investičních dotací 2021 – sekretariát. 

Úkol 153/2: Upravit kontakty VV na webu – sekretariát. 

8. Zpráva předsedy KRÚ 
 

Zprávu předsedy KRÚ uvedl M. Konopka. 
 
Online hybridní Mitropa 2021 

Od 3. do 12. května se konala hybridní Mitropa, všechny týmy hrály online ze svých států. Jednalo se 

o první větší akci v hybridním šachu, která se u nás organizovala. Rád konstatuji, že určité obavy 

z možných technických problémů se nenaplnily. Turnaj proběhl celkem hladce. Přesto je nepochybné, 

že klasické hraní je podstatně lepší. Po sportovní stránce můžeme být celkem spokojeni, muži obsadili 

třetí místo, ženy čtvrté. Muži po většinu soutěže vedli nebo byli druzí, celkem nasbírali 13 bodů za 5 

zápasových výher, 3 remízy a 1 prohru. Ženy dobře finišovaly, celkem získaly 11 bodů za 5 výher, 3 

prohry a 1 remízu. Samostatnou kapitolou bylo zařazení Vaška Fiňka (2,5 ze 6) do mužské sestavy, 

který nasbíral velmi cenné zkušenosti. Z hlediska týmové hry o první místo to možná nebylo úplně 

ideální, ale doufám, že se nám to časem vrátí. V příloze zprávy obou kapitánů, Zbyňka Hráčka a 

Tomáše Poláka.  

 

Evropská kvalifikace na Světový pohár 

V době psaní této zprávy turnaj právě probíhá a zúčastnilo se ho 16 českých zástupců. Právo startu 

měli hráči s ratingem nad 2550, čehož využili Navara, Láznička, Nguyen, Michalík, Hráček, Babula, 

Polák a Plát. Žilka se omluvil z pracovních důvodů a Štoček si účast rozmyslel těsně před startem 

soutěže. Dále byli nominováni Krejčí, Kriebel, Votava a Finěk, z kvalifikace postoupili Rašík, Zwardoň, 

Kraus a Miča. Do závěrečného 3. kola se dostali Láznička, Nguyen a Plát a měli tak šanci postoupit do 

Světového poháru. Padne také rozhodnutí, koho ŠSČR nominuje do Světového poháru přímo 

(musíme nahlásit na FIDE do 5. června 2021). David Navara sice překvapivě prohrál ve 2. kole, 

nicméně má velmi dobré šance postoupit do Světového poháru na rating.  

 

Diskuze: Diskutován dress code, který je dle řádů uplatňován i během online hybridních turnajů. Ne 

všichni účastníci kvalifikace na Světový pohár tento dress code dodržovali, což vedlo ke kritickým 

ohlasům. Kriticky hodnoceno bylo i odstoupení V. Lázničky ze závěrečného turnaje o celkové 

umístění.   

Usnesení 153/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KRÚ. 



 
 

 

 

 
Příloha 3: Zpráva – Mitropa 2021 muži 
 
Příloha 4: Zpráva – Mitropa 2021 ženy 
 

9. Zpráva předsedy KM 
 

Zprávu předsedy KM uvedl Z. Fiala. 
 
KM ŠSČR po dohodě s pořadatelem vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci rozhodla o zrušení 
Mistrovství ČR družstev starších žáků 2021, které se mělo uskutečnit v termínu 29. až 30. května 2021 
v Chrudimi. 
 
KM ŠSČR po dohodě s pořadatelem rozhodla o odložení Mistrovství ČR dětí do 8 let na podzim 2021. 
Pořadatel Mistrovství ČR dětí do 8 let požádal Ministerstvo zdravotnictví o udělení výjimky a 
stanovení podmínek pro pořádání MČR, ale do dnešního dne neobdržel odpověď. 
 
KM ŠSČR rozhodla ve věci dohrávání ligových soutěží mládeže 2020/2021. 1. ligy mládeže 2020/2021 
se dohrávat nebudou. Nikdo nebude sestupovat, nikdo nebude postupovat. V Extralize mládeže 
2020/2021 se dohraje základní část obou skupin. Termíny pro dohrání základní části budou 5. a 6. 
červen 2021. Tyto termíny pro dohrávání ligových soutěží mládeže byly vyhlášeny již 8. 3. 2021. O 
termínech neodehraných utkání 1. – 4. kola Extraligy mládeže rozhodne vedoucí Extraligy mládeže do 
31. 5. 2021 tak, aby se odehrála nejpozději do 30. 6. 2021. Rozhodnutí může padnout i na základě 
dohody družstev, kterých se to týká. Extraliga mládeže finále B se hrát nebude. Nikdo nebude 
sestupovat. Extraliga mládeže finále A se bude hrát v termínu 3. – 5. září 2021. 
 
KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let 2021. 
Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let 2021 uspořádá SK Slavia Orlová ve dnech 26. až 31. 
října 2021 v Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. 
 
KM ŠSČR průběžně vyhodnocuje protiepidemiologická opatření v ČR v souvislosti se soutěžemi 
mládeže. KM ŠSČR chce mládeži umožnit, aby mohla hrát šachové soutěže. KM ŠSČR nechce rušit 
soutěže, dokud nebude zjevné, že to jinak nejde. Pro KM ŠSČR jsou prioritou partie hrané vážným 
tempem. 
 
Usnesení 153/10: VV ŠSČR schvaluje příspěvek 3.750 Kč pro TJ Sokol Zaječice, pořadatele Mistrovství 
ČR družstev starších žáků 2021, na pokrytí nákladů v důsledku pandemie COVID-19. 
 
Usnesení 153/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 
 

10. Šachy do škol 
 



 
 

 

 

Zprávu projektu Šachy do škol uvedla V. Souralová. 
 
Statistiky LearningChess 
31. srpna 2021 vyprší smlouva s i-Mobile Solution Ltd. – LearningChess. Požádala jsem zástupce 
společnosti Janose Pallagiho o statistiky využívání českými uživateli. Dle jeho zprávy počty 
absolvovaných kurzů - lekcí a úloh nelze zpětně získat úplně přesně (kvůli GDPR a častým změnám ve 
studijních skupinách se musí zpětně promazávat údaje i dosažené výsledky části studentů). 
 
Počty vyžádaných licencí zdarma (tzn. založení studijní skupiny):  
Školy: 89 
Oddíly: 90 
 
Podíly na zisku z nákupu licencí jednotlivci - vývoj 

 
2018 2019 2020 2021 (1. čtvrtletí) 

Počet nakupujících 30 34 61 42 

Počet kurzů 36 50 77 63 

Náš podíl (EUR) – odečítá se z hlavní faktury 233,85 318,79 497,94 400,19 

 
V roce 2020 byl podíl na konci března 126 EUR. Letos je to v dubnu již 400 EUR. Celkový odhadovaný 
podíl pro rok 2021 je 1000 EUR (odhad J. Pallagiho). 
 
Srovnání počtu uživatelů – roky 2019 (srpen)-2021(duben) 

 
2019.08.31 

     
2021.04.11 

          
Nárůst 

Vyučující 113 187 +65% 

Studenti 1845 3192 +73% 

 

Absolvované lekce a vyřešené úlohy – využívání LearningChess 

 

Srovnání roků 2019 -2020 -2021(duben)  

 
2019 2020 2021 

Lekce          15 133           24 432           22 069  

Úlohy          39 890           70 995           56 965  

 
Srovnání prvních dvou smluvních období  

 
3 roky 1,5 roku 

 
2016.09-2019.08 2019.09-2021.03 

Lekce                  119 329             124 174  

Úlohy                  329 945             348 930  

 



 
 

 

 

Chystané novinky v beta verzi LearningChess: rozšíření na více druhů zařízení (zlepšení pro mobily a 
podpora pro starší modely) nový online výukový systém, nové menu, rychlé přechody mezi hlavními 
částmi menu 
Nový „Active opening repertoire – doporučují k překladu (bude zdarma v rámci dosavadního balíčku) 
 
Navrhuji prodloužit smlouvu o spolupráci na dalších 12 měsíců a pro získání lepšího přehledu 

sledovat vývoj statistik používání LearningChess každé dva měsíce. Zároveň prosím trenérskou komisi 

o úpravu obsahu Online kurzu pro T4 – odstranění prezentace LearningChess se starou vizuální 

podobou.  

Diskuze: Diskutován nový projekt online výukového portálu, který připravuje M. Beil vs. 

LearningChess. Trenérská komise byla pověřena srovnáním obou portálů a vydáním stanoviska. 

Pravděpodobné je však prodloužení licence pro LearningChess alespoň o rok. Sekretariát byl pověřen 

jednáním o prodloužení smlouvy na 1 rok.  

 

Usnesení 153/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

 

Úkol 153/3: Porovnat výukový portál M. Beila s LearningChess a vydat stanovisko a doporučení, který 

z portálů má ŠSČR využívat – Trenérská komise. 

Úkol 153/4: Projednat prodloužení smlouvy k využívání Learningchess o 1 rok – sekretariát. 
 

11. Zpráva TK 
 
Zprávu TK uvedl E. Pospíšil. 
 
Tréninkové plány 
První fáze tréninkových plánů je již hotová a zveřejněná na webu. Rozděluje tréninkový proces do 
několika fází (od začátečníků po pokročilé) a v jednotlivých fázích popisuje klíčové oblasti, které by 
měl šachista zvládnout. Druhá fáze, která obsahuje kontrolní testy, bude následovat v druhé polovině 
roku.   

 
Klub aktivních trenérů (KAT) 
Klub aktivních trenérů je připraven ke spuštění a bude spuštěn 1. 6. 2021. Mimo již vyjednané 
benefity byl schválen nákup programu Gotomeeting. 

 
Gotomeeting 
Program bude pořízen z rozpočtu TK a primárně bude sloužit jako benefit pro KAT, ale mohl by složit i 
jiným komisím či složkám ŠSČR při pořádání online schůzek. 
 
Tréninkový kemp ve Zruči nad Sázavou 
Ve dnech 10. – 14. 7. bude pořádán ve spolupráci s Komisí pro práci s talenty soustředění ve Zruči nad 
Sázavou. Propozice a rozpočet viz příloha. 
 



 
 

 

 

Diskuze: Na základě připomínky hospodáře diskutován rozpočet tréninkového kempu ve Zruči nad 
Sázavou. Ten, i přes sponzorský příspěvek a vyšší spoluúčast účastníků, vychází svaz dráž než běžná 
soustředění. Nakonec konstatováno, že vzhledem k tomu, že se jedná o výjimečnou top akci pro 
vybrané top mládežníky, je možné akceptovat o něco vyšší náklady než u klasických soustředění. 
 
Usnesení 153/13: VV ŠSČR schvaluje předložený rozpočet tréninkového kempu ve Zruči nad Sázavou. 
 
Usnesení 153/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu TK. 
 
Příloha 5: Propozice tréninkového kempu ve Zruči nad Sázavou 
 

12. Zpráva předsedy KMK 
 
Zprávu předsedy KMK uvedl J. Bednařík. 
 
V pátek 7. 5. 2021 na ČT sport byla vysílána premiéra 234. dílu V šachu. 
 
Novinářům jsme rozeslali TZ na téma: 

 Oba české týmy na Mitropa Cupu uspěly 
 

S ČOV spolupracujeme na akci Olympijské festivaly v Praze a Brně, které se uskuteční v termínu od 

23. 7. 2021 do 8. 8. 2021. Podrobnosti k festivalu jsou uvedeny v neveřejné příloze. 

S firmou Merchator jsme uzavřeli smlouvu k provozu fanshopu do konce roku 2021. 

Již brzy bude publikováno první video ze série „Průřez šachovým světem“. 

S DPMB finalizujeme podobu 3. ročníku Šachové šaliny v Brně. 
 
S pořadateli festivalu United Islands of Prague 2021, který proběhne v termínu 26. 6. 2021, jsme se 
dohodli, že součástí celodenního programu budou i šachy.  
 
Vydán byl pravidelný měsíční Newsletter, také každý týden publikujeme pravidelnou rubriku 
„Šachové čtení na víkend“. 
 
Během následujících dní KMK nakoupí propagační šachové materiály, které budou sloužit, jako věcné 
ceny do turnajů, dárky pro návštěvníky šachový stánků na letních festivalech. 
 
Dále jsme na webu, instagramu, facebooku informovali šachovou veřejnost o nespočetném množství 
aktivit, turnajů, online událostí atd. 
 
Diskuze: J. Bednařík vysvětlil důvody k žádosti o navýšení položky V12.5 (prezentace šachu na 
veřejnosti). Jedná se o navýšení vzhledem k naší účasti na Olympijských festivalech v Praze a Brně, 
které budou probíhat 16 dní (23. 7. – 8. 8.) během letní olympiády. Dlouho nebylo jasné, zda tato 



 
 

 

 

akce vůbec proběhne, a proto to původně nebylo zohledněno v rozpočtu. ČOV nám na tuto akci 
poskytne dotaci 20.000 Kč. 
 
Usnesení 153/15: VV ŠSČR na základě předloženého rozpočtu Olympijských festivalů zvyšuje 

rozpočtovou položku V12.5 Presentace šachu na veřejnosti z 80.000 Kč na 185.000 Kč. 

Usnesení 153/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK. 
 
Příloha 6: Newsletter 5/2021 
 
Příloha 7: Čtení na víkend v kostce  4/2021 
 

13. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross 
 
Z MŠMT přišlo Závěrečné vyhodnocení investiční dotace 2020. „Závěrečné hodnocení dodržení 
podmínek poskytnuté dotace bylo ze strany ministerstva ukončeno bez výhrad. Cíl projektu byl 
naplněn.“  
 
Komunikovali jsme s Národní sportovní agenturou ohledně výjimek pro konání MČR U8, MČR DMŽ, 
MČR DSŽ, Pražského šachového festivalu a dalších. Dne 19. 5. 2021 nám bylo oznámeno, že podávání 
žádostí o výjimky končí a dále se máme řídit dle pravidel a ochranných nařízení vlády ČR. 
 
Proběhla aktualizace údajů ŠSČR ve Spolkovém rejstříku (úprava členů VV po rezignaci J. Prokopové) 
a v profilu ŠSČR na stránkách FIDE (výměna předsedy komise rozhodčích – J. Sikora místo J. 
Prokopové). 
 

Byla provedena registrace na ME 2021 online/hybrid. 

 

Podíleli jsme se na materiálním zabezpečení Mitropa Cupu a kvalifikaci na Světový pohár v Hotelu 

Don Giovanni v Praze. 

 

Rozeslali jsme tiskové zprávy po skončení Mitropa Cupu. 

 

Byly vyhotoveny smlouvy k ME hybrid a smlouva s pořadatelem MČR družstev v bleskovém a rapid 

šachu. 

L. Záruba se zúčastnil 4denního online semináře FIDE „1st Online Workshop “Equal Opportunities”, 
dále online semináře ČOV „Sports Diplomacy“ a opakované online konference Šachového svazu 
Ústeckého kraje. 
 



 
 

 

 

Zakoupili jsme smuteční věnec na zádušní mši za Květu Eretovou, která se uskutečnila v sobotu 22. 
května v Kolovratech. 
 
Byl vyhotoven a zveřejněn 6. díl historického šachového kvízu. 
 
Šachovému historikovi J. Kalendovskému byl zařízen neomezený přístup do digitální knihovny 
Kramerius. 
 
Byla prodloužena a uhrazena licence pro Swiss Manager na rok 2021. 
 
Byla vyřízena FIDE licence rozhodčího pro Radomíra Koláře. 
 

V online školení trenérů 4. třídy v roce 2021 zatím splnilo a zaplatilo za test 21 lidí. 

 

Byli jsme požádáni o vyřízení změny federace Diany Romankové z UKR na CZE, viz neveřejné přílohy. 

 

Diskuze: F. Štross požádal o navýšení položky rozpočtu V17.11 (šachová literatura a SW) na úroveň 

roku 2020. Tato položka byla v rozpočtu na základě předpokládaného snížení dotací ponížena o 50 %, 

dotace však nakonec sníženy nebyly. Projekt šachové knihovny ŠSČR zatím plní svůj účel a 

momentálně se naskytla příležitost odkoupení jedné šachové pozůstalosti s mnoha přínosnými 

publikacemi. 

 

Usnesení 153/17: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti o změnu federace Diany Romankové z UKR na 

CZE. 

 

Usnesení 153/18: VV ŠSČR schvaluje navýšení položky rozpočtu V17.11 o 75.000 Kč. 

 

Usnesení 153/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

 

Úkol 153/5: Podat žádost o změnu federace D. Romankové na FIDE – sekretariát. 
 

14. Různé 
 

Termín 154. schůze VV ŠSČR 

154. schůze VV ŠSČR se uskuteční během červencového Czech Openu v Pardubicích. Přesný termín 

bude ještě upřesněn. Předtím pravděpodobně proběhne ještě pracovní online schůzka VV. 

 

15. Závěr 
 

https://www.chess.cz/historicky-sachovy-kviz-6/
https://kramerius5.nkp.cz/
https://ratings.fide.com/profile/34143874


 
 

 

 

M. Petr poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi 1. června ve 12:32. 

 

 

......................................          ..................................... 
Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 
 
 
Přehled usnesení: 
 
Usnesení 153/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 152. schůze VV ŠSČR. 
Usnesení 153/2: VV ŠSČR schvaluje program 153. schůze VV ŠSČR. 
Usnesení 153/3: VV ŠSČR schvaluje Sportovní kalendář 2021/2022 v navrženém znění (Z. Fiala 
hlasoval proti). 
Usnesení 153/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy STK. 
Usnesení 152/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 
Usnesení 153/6: VV ŠSČR kooptuje jako náhradního člena do nejbližší Konference ŠSČR Jana Sikoru. 
Usnesení 153/7: VV ŠSČR schvaluje předložené rozdělení rozpočtové položky V15.10 Odměna 
administrativní práce komisí.   
Usnesení 153/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR. 
Usnesení 153/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KRÚ. 
Usnesení 153/10: VV ŠSČR schvaluje příspěvek 3.750 Kč pro TJ Sokol Zaječice, pořadatele Mistrovství 
ČR družstev starších žáků 2021, na pokrytí nákladů v důsledku pandemie COVID-19. 
Usnesení 153/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 
Usnesení 153/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 
Usnesení 153/13: VV ŠSČR schvaluje předložený rozpočet tréninkového kempu ve Zruči nad Sázavou. 
Usnesení 153/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu TK. 
Usnesení 153/15: VV ŠSČR na základě předloženého rozpočtu Olympijských festivalů zvyšuje 
rozpočtovou položku V12.5 Presentace šachu na veřejnosti z 80.000 Kč na 185.000 Kč. 
Usnesení 153/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK. 
Usnesení 153/17: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti o změnu federace Diany Romankové z UKR na 
CZE. 
Usnesení 153/18: VV ŠSČR schvaluje navýšení položky rozpočtu V17.11 o 75.000 Kč. 
Usnesení 153/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 
 
Úkoly: 
 
Úkol 153/1: Prostudovat podmínky investičních dotací 2021 – sekretariát. 
Úkol 153/2: Upravit kontakty VV na webu – sekretariát. 
Úkol 153/3: Porovnat výukový portál M. Beila s LearningChess a vydat stanovisko a doporučení, který 
z portálů má ŠSČR využívat – Trenérská komise. 
Úkol 153/4: Projednat prodloužení smlouvy k využívání Learningchess o 1 rok – sekretariát. 
Úkol 153/5: Podat žádost o změnu federace D. Romankové na FIDE – sekretariát. 
 
Přílohy: 
 



 
 

 

 

Příloha 1: Zápis ze 152. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Návrh Sportovního kalendáře ŠSČR 2021/2022 
Příloha 3: Zpráva – Mitropa 2021 muži 
Příloha 4: Zpráva – Mitropa 2021 ženy 
Příloha 5: Propozice tréninkového kempu ve Zruči nad Sázavou 
Příloha 6: Newsletter 5/2021 
Příloha 7: Čtení na víkend v kostce  4/2021 
 
 
 
 
 


