
 
 

 

 

Zápis ze 154. schůze VV SČ SCČR 
Pardubice, 27. července 2021 
 
Přítomni: Martin Petr, Rostislav Svoboda, Michal Konopka, Zdeněk Fiala, Jan Malec, Jan Sikora 
 
Hosté: František Štross (generální sekretář), Petr Pisk (manažer reprezentace mládeže), Evžen Pospíšil 
(předseda TK), Petr Laušman (člen EK) 
 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 
Schůzi zahájil ve 13:35 M. Petr. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin Petr. 
 

2. Schválení zápisu ze 153. schůze VV ŠSČR   
 
Usnesení 154/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 153. schůze VV ŠSČR. 
 
Příloha 1: Zápis ze 153. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 154. schůze VV ŠSČR 
 

  Bod programu Předkladatel 
1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu M. Petr 
2 Schválení zápisu 153. schůze VV ŠSČR M. Petr 
3 Schválení programu 154. schůze VV ŠSČR M. Petr 
4 Přehled usnesení per rollam F. Štross 
5 Kontrola úkolů F. Štross 
6 Zpráva předsedy ŠSČR M. Petr 
7 Zpráva předsedy KRÚ M. Konopka 
8 Zpráva předsedy KM Z. Fiala 
9 Šachy do škol V. Souralová 

10 Zpráva TK E. Pospíšil 
11 Zpráva předsedy KMK J. Bednařík 
12 Zpráva předsedy STK J. Malec 
13 Zpráva sekretariátu F. Štross 



 
 

 

 

14 Různé   
15 Závěr   

 
Usnesení 154/2: VV ŠSČR schvaluje program 154. schůze VV ŠSČR. 
 

4. Přehled usnesení per rollam 
 
Usnesení per rollam v období 02. 06. - 26. 07. 2021: 

1) VV ŠSČR schválil předloženou smlouvu o zajištění startu českých reprezentantů na Prague 
International Chess Festival 2021 a 2022. 
 
2) VV ŠSČR schválil předložené směrnice k odměnám mládežnických reprezentantů a trenérů na 
mezinárodních reprezentačních soutěžích. 
 
3) VV ŠSČR schválil podporu organizátorům turnajů v červnu - srpnu 2021 podle předložených 
pravidel. 
 
4) VV ŠSČR schválil, aby ve smyslu přílohy 1 čl. 2.7 odst. 1 Ekonomické směrnice ŠSČR bylo uznáno 
odehrání i 1. ligy družstev mládeže 2020/2021 oddílům, jejichž družstvo nastoupilo k možným 
utkáním dle losu. 
 
5) VV ŠSČR vyhověl žádosti oddílů ŠK DP Praha, Šachový klub HM Ostrava a ŠK DURAS BVK ohledně 
vrácení plateb za vklad a registraci cizinců pro sezónu družstev 2020/2021. Tyto platby se oddílům již 
nebudou započítávat do příští sezóny.  
 
6) VV ŠSČR nevyhověl žádosti oddílů ŠK DP Praha, Šachový klub HM Ostrava a ŠK DURAS BVK o 
vrácení poměrné části (5/11) plateb za vklad a registraci cizinců pro extraligovou sezónu 2019/2020. 
 
7) VV ŠSČR schválil proplacení faktury za ME jednotlivců 2021 v Reykjavíku ve výši 6.940 euro. 
 
8) VV ŠSČR schválil předložené rozdělení financí v grantovém řízení "Podpora mládežnického 
reprezentačního výběru v červenci a srpnu 2021". 
 
9) VV ŠSČR schválil reakci na články publikované na serveru nss.cz z 23. a 24. 6. 
 
10) VV schválil přesun 112 900 Kč z položky rozpočtu V3.1 do položky V3.6. VV ŠSČR schválil projekt 
podpory hráčů ŠSČR na MEU mládeže 2021. 
 
11) VV ŠSČR schvaluje předložené proplacení krajských členských příspěvků. 
 
12) VV ŠSČR schválil vytvoření rozpočtové položky V1.13 ME seniorských družstev ve výši 98.000 Kč.  
 



 
 

 

 

5. Kontrola úkolů 
 
F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 
 
Usnesení 154/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

6. Zpráva předsedy ŠSČR 
 
Zprávu předsedy uvedl M. Petr. 
 
Sport a stát 
Díky rozvolnění protiepidemických opatření jsme od začátku června mohli obnovit relativně normální 
šachový život. Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům, kteří se do organizování akcí pustili, i v době, 
kdy výklad nařízení nebyl zcela jasný. Mohla se tak dohrát mj. základní část extraligy dorostu, která se 
tak stala jedinou dokončenou soutěží družstev v sezóně 2020/2021. 

VV ŠSČR se obnovu šachového života rozhodl podpořit unikátním programem Šachový restart. 

FIDE a ECU 
Zatímco FIDE zrušila všechny světové mistrovské akce v roce 2021 (které se měly hrát za šachovnicí), 
ECU se snaží normální turnaje uskutečnit. Měly by proběhnout evropské šampionáty mužů, žen i 
týmů. Podrobné info najdete v newsletteru Evropské šachové federace zde.  

Hned dvě vrcholné akce proběhnou České republice, což je důkazem skvělé úrovně organizátorů 
turnajů u nás. Od 13. do 22. srpna proběhne v Koutech nad Desnou mistrovství Evropské unie 
mládeže a od 29. srpna do 8. září se bude v Praze hrát mistrovství Evropy seniorských družstev (info 
zde). 

Různé 
Připravil jsem třetí díl pořadu Nad dotazy šachistů. 

Během Pražského mezinárodního šachového festivalu jsem se sešel s viceprezidentem FIDE Łukaszem 
Turlejem. Zúčastnil jsem se pracovní porady předsedů sportovních svazů před Valnou hromadou ČUS. 
Navštívil jsem simultánku Davida Navary v Obecním domě, organizovanou Pavlem Matochou, kde 
jsem se sešel mj. s Milanem Romanem, novým prezidentem Slovenského šachového svazu. Zúčastnil 
jsem se volební konference Šachového svazu Plzeňského kraje. 

Společně s federacemi Mitropa Cupu jsme podali přihlášku do projektu Evropské unie Erasmus+. 
Cílem je získat finance na rozvoj Šachů do škol. 

17. června se VV ŠSČR sešel k pracovní online schůzce. 

https://www.chess.cz/sachovy-restart/
https://www.europechess.org/ecu-magazine-june-2021/
https://www.chess.cz/mistrovstvi-evropy-druzstev-senioru-v-sachu-2021-bude-v-cr/
https://www.youtube.com/watch?v=9YtKWcQHars


 
 

 

 

Diskuze: Členové VV ŠSČR odsoudili informace publikované v článcích na nss.cz. Dopisu, který byl 
adresován statutárním zástupcům provozovatele webu (což je spolek Robert a Petr šachy, z. s.), 
nebylo vyhověno. Věc se bude v dalším kroku řešit s místně a věcně příslušnými státními úřady, aby 
bylo objektivně vyhodnoceno, zda došlo zveřejněním nepravdivých informací k porušení práv ŠSČR. 
Členové VV ŠSČR věc předali právnímu zástupci. 
 
Členové VV ŠSČR se dále věnovali nevhodnému vystupování reprezentanta Vojtěcha Pláta v online 
diskuzích. 
 
Usnesení 154/4: VV ŠSČR pověřuje předsedu Martina Petra jednáním s Vojtěchem Plátem. Další 
nevhodné komentáře budou řešeny finančním postihem vyplývajícím z reprezentační smlouvy.  

Usnesení 154/5: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.  

Úkol 154/1: Projednat s V. Plátem nevhodné vystupování v online diskuzích – M. Petr. 
 

7. Zpráva předsedy KRÚ 
 
Zprávu předsedy KRÚ uvedl M. Konopka. 
 
Nominace na individuální Mistrovství Evropy 2021 mužů (Island) a žen (Rumunsko): 
Muži: Navara, Nguyen, Plát 
Ženy: Novosadová, Koubová, Zelbová, trenérka Movsesjanová 
 
Online olympiáda 
Informace o jejím konání je relativně čerstvá. Chceme dodržet loňský slib a postavit tým, který bude 
velmi pravděpodobně bez reprezentantů (pouze David Navara nevyloučil svůj start).  Šanci dostanou 
mladší hráči.  Náš tým bude na základě „olympijského ratingu“ nasazen do TOP divize, která se hraje 
od 8. do 10. září. Soupisky mají být vytvořeny tak, aby ke každému zápasu nastoupil šestičlenný tým, 
v němž budou minimálně dvě ženy, minimálně jeden junior (narozen 2001 a mladší) a minimálně 
jedna juniorka (narozena 2001 a mladší).  
 
Diskuze: Členové VV ŠSČR se věnovali dopisu Joanny Worek ohledně jejích neshod s kapitánem 
ženské reprezentace Tomášem Polákem.  
 
Usnesení 154/6: VV ŠSČR pověřuje předsedu Martina Petra odpovědí Joanně Worek na dopis 
adresovaný VV. 
 
Usnesení 154/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KRÚ. 
 
Úkol 154/2: Odpovědět Joanně Worek na dopis adresovaný VV ŠSČR – Martin Petr. 
 
Úkol 154/3: Zjistit podmínky účasti na ME družstev ve Slovinsku (očkování, testy apod.) – sekretariát. 
 



 
 

 

 

8. Zpráva předsedy KM 
 
Zprávu předsedy KM uvedl Z. Fiala. 
 
Během června 2021 byly dohrány základní skupiny Extraligy mládeže 2020/2021. Mistrovství ČR 
družstev mládeže 2020/2021 se uskuteční ve dnech 3. až 5. září ve Světlé nad Sázavou. 

Ve dnech 11. až 13. června se uskutečnilo v Hotelu Don Giovanni v Praze Mistrovství ČR družstev 
mladších žáků. 

Ve dnech 21. až 29. června se uskutečnilo v Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou Mistrovství 
ČR mládeže do 16 let, Mistrovství ČR juniorů a dorostenců a Mistrovství ČR juniorek a dorostenek. 

KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství Čech mládeže do 16 let 2021. Mistrovství 
Čech mládeže do 16 let uspořádá Robert a Petr šachy, z. s. v Herlíkovicích v Resortu EDEN. 

KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství Čech mládeže do 10 let 2021. Mistrovství 
Čech mládeže do 10 let uspořádá Šachový klub Most z.s. v hotelu CASCADE v Mostě. 

KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2021. Mistrovství 
ČR mládeže v rapid šachu uspořádá Šachová škola pat a mat, z.s. v Hotelu Don Giovanni v Praze. 

KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR juniorů a juniorek v rapid šachu 2021. 
Mistrovství ČR juniorů a juniorek v rapid šachu uspořádá Šachový klub Česká Třebová v Kulturním 
sále Na Skalce v České Třebové. 

KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Polofinále Mistrovství ČR juniorek a Polofinále 
Mistrovství ČR juniorů 2021. Polofinále Mistrovství ČR juniorek a Polofinále Mistrovství ČR juniorů 
uspořádá Tělovýchovná jednota Neratovice v Hotelu Esprit Špindlerův Mlýn. 

KM ŠSČR po dohodě s pořadatelem rozhodla o termínu Mistrovství ČR dětí do 8 let 9. až 10. října 
2021.  

Diskuze: Diskutována konkrétní podpora pořadatelů mistrovských soutěží KM ŠSČR na základě 
zvýšených nákladů resp. snížených příjmů v důsledků pandemie COVID 19 a dále přesun z položky 
rozpočtu V3.1 (MS a ME jednotlivců mládeže) do položky rozpočtu V3.6 (MEU mládeže) v důsledku 
zrušení ME mládeže v letošním roce. 

Usnesení 154/8: VV ŠSČR schvaluje předložené rozdělení příspěvků pro pořadatele mistrovských akcí 
mládeže ŠSČR uskutečněné v první polovině roku 2021 na pokrytí zvýšených nákladů resp. snížených 
příjmů v důsledku pandemie COVID 19. (Z. Fiala nehlasoval) 

Usnesení 154/9: VV ŠSČR schvaluje přesunutí částky 111.837 Kč z položky rozpočtu V3.1 do položky 
rozpočtu V3.6. (Z. Fiala nehlasoval) 

Usnesení 154/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 
 
Příloha 2: Covidovné – soutěže KM ŠSČR 
 



 
 

 

 

9. Šachy do škol 
 
Zprávu projektu Šachy do škol zaslala V. Souralová. 
 
Dne 24. 6. 2021 proběhla online schůzka krajských koordinátorů (1,5hod), které jsem informovala o 
aktuálním dění v projektu. Předala jsem koordinátorům k připomínkování návrh všeobecných 
propozic ke školením určeným pro trenéry a učitele šachu, kteří působí na základních školách. (v 
příloze). 
 
Dne 8. 7. 2021 proběhla online schůzka, na které mi Martin Beil představil stávající podobu a plány 
v systému My-Chess. V systému My-Chess bude probíhat druhý ročník online soutěže v řešení 
diagramů pro školy v ŠDŠ.  
 
Školy, které vyučovaly šachy jako předmět a podepsaly se ŠSČR smlouvu, posílaly v červnu zprávy o 
výuce. Devět škol již na základě smlouvy obdrželo částku 3.000 Kč jako příspěvek na odměnu pro 
vyučujícího, dvě školy oznámily zrušení výuky šachu v uplynulém školním roce z důvodu pandemie 
Covid19 (příspěvek si tedy nenárokují, ale příští rok chtějí výuku šachu obnovit a v projektu 
pokračovat). Jedna škola dosud zprávu nezaslala.  
 
Deset škol, které měly zapůjčen šachový materiál již od roku 2013 (vždy 15 souprav figur a šachovnic 
+ 1 nástěnné šachy), dostalo nabídku na odkoupení tohoto materiálu se slevou 50 % (celkem 2.130Kč  
na školu). Důvodem snížení ceny bylo výrazné opotřebení materiálu. Osm škol nabídku přijalo a 
faktury na 2.130 Kč obratem uhradilo, dvě školy se dosud nevyjádřily, budou vyzvány k vrácení 
materiálu (předpokládám dořešení v posledním srpnovém týdnu). 
 
31. srpna 2021 vyprší smlouva s i-Mobile Solution Ltd. – LearningChess. Zástupce LC Janos Pallagi 
nám zaslal návrh dodatku k původní smlouvě z roku 2016 (v příloze), na základě kterého by se 
spolupráce za nezměněných podmínek prodloužila o jeden rok do září 2022. 
 
Diskuze: Na základě doporučení Trenérské komise ohledně aktuálního vývoje českého online 
výukového systému My-Chess bylo dohodnuto prodloužení smlouvy s i-Mobile Solutions Ltd. – 
LearningChess o 1 rok. 
 
Usnesení 154/11: VV ŠSČR schvaluje předložený návrh dodatku prodlužující smlouvu s i-Mobile  
Solutions Ltd. – LearningChess.  
 
Usnesení 154/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 
 
Úkol 154/4: Zajistit podpis smlouvy s i-Mobile  Solutions Ltd. – LearningChess – V. Souralová. 
 

10. Zpráva TK 
 
Zprávu TK uvedl E. Pospíšil. 



 
 

 

 

 
Na podzim plánujeme 3 doškolení pro všechny trenérské třídy, první proběhne v Olomouci 18. 9., 
další v Rychnově nad Kněžnou a třetí na Strahově. V případě velkého zájmu přidáme ještě čtvrtý 
termín. 
 
Poslední soustředění T2 bude poslední víkend v srpnu, zkoušky pak v září-říjnu. 
 
Martin Beil připravuje dva projekty za podpory a spolupráce s TK. 
 
Online tréninkový systém (My-Chess) 
- chceme nabídnout alternativu ke stávajícím možnostem, zejména pro projekt Šachy do škol 
- Šachovému svazu ČR nabízíme výhodnou multilicenci prémiového členství určenou jen pro účastníky 
projektu Šachy do škol: 
prvních 100 ročních licencí po 150 Kč / 1 licence (celkem 15.000 Kč) 
dalších 100 licencí za 125 Kč / 1 licence (celkem 12.500 Kč) 
každých dalších 100 licencí za 100 Kč / 1 licence (celkem 10.000 Kč) 
(běžné ceny prémiového členství budou 800 Kč / rok za individuální členství, 500 Kč / rok za skupinové 
členství, pro ŠSČR se snažíme nabídnout co nejvstřícnější podmínky formou výše uvedených 
zvýhodněných cen) 
- byli bychom rádi, kdyby takto koupená členství ŠSČR nabízel účastníkům projektu Šachy do škol jako 
významný benefit projektu Šdš, nejlépe zdarma 
- veškeré získané prostředky vložíme do dalšího vývoje systému 
- při prodání dostatečného množství licencí získáme další financování na vývoj systému od našeho 
investora 
- v rámci dohody s ŠSČR nabídneme prémiové členství zdarma všem učitelům a trenérům v projektu 
Šachy do škol + pomůžeme s propagací projektu 
- také nabídneme prémiové členství zdarma všem členům Klubu aktivních trenérů + pomůžeme s 
propagací Klubu 
 
Online školení T4 
- v rámci tréninkového systému My-Chess nabízíme zajištění kompletního školení (stávající metodické 
materiály a videa, přepracované procvičovací i závěrečné testy) 
- školení nabízíme za 200 Kč za jednoho školeného uživatele, spuštění online školení T4 od 1. ledna 
2022 
- moderní a uživatelsky přívětivý systém, snížení technické a administrativní zátěže pro ŠSČR 
- ve spolupráci s Trenérskou komisí ŠSČR přepracujeme procvičovací a závěrečné testy, zajistíme 
oddělení pedagogické a šachové části 
- pravidelně budeme školení vylepšovat a obohacovat + pomůžeme s propagací školení 
 
Diskuze: Diskutováno, zda online výukový systém Martina Beila My-Chess bude rovnocennou 
náhradou za systém LearningChess. Dohodnut výběr několika aktivních uživatelů LearningChess pro 
porovnání s My-Chess. 
TK byla dále pověřena předložením návrhu smlouvu s autory online školení T4. 
 
Usnesení 154/13: VV ŠSČR schvaluje předložený záměr úpravy T4 a pověřuje TK ŠSČR předložením 
návrhu smlouvy s autory online školení T4. (J. Malec se zdržel) 



 
 

 

 

 
Usnesení 154/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu TK. 
 
Úkol 154/5: Vybrat aktivní uživatele LearningChess pro porovnání se systémem My-Chess – TK + ŠDŠ. 
 
Úkol 154/6: Předložit návrh smlouvy s autory online školení T4 – TK. 
 

11. Zpráva předsedy KMK 
 
Zprávu předsedy KMK zaslal J. Bednařík. 
 
Ve čtvrtek 10. 6. od 13:25 byla na ČT sport vysílána premiéra 235. dílu V šachu. 
 
Novinářům jsme rozeslali TZ na téma: 

• Český šachový úspěch v kvalifikaci na Světový pohár 
• Pražský šachový festival přivítá silnou mezinárodní konkurenci a uctí velmistra Kaválka 
• Pražský šachový festival ovládl Američan Shankland, Nguyen čtvrtý 
• Úspěch českých šachistů na Světovém poháru, postupují Nguyen i Plát 

 

Intenzivně jsme pracovali na přípravách k aktuálně probíhajícím Olympijským festivalům. Naše 
stanoviště v Praze i Brně v termínu od 23. 7. do 8. 8. přivítá nespočet návštěvníků. Do akce jsou 
zapojení také naši reprezentanti. 

Na sekretariát dorazilo hned několik nových propagačních materiálů, které slouží nejen pro současný 
festival, ale také další akce, do soutěží atd. 

Vyhlásili jsme fotosoutěž „Vyfoť návrat za šachovnice!“ 

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

Šachy byly součástí festivalu United Islands of Prague 2021, který proběhl v termínu 26. 6. 2021. 
 
Vydán byl pravidelný měsíční Newsletter, také každý týden publikujeme pravidelnou rubriku 
„Šachové čtení na víkend“. Rozeslán byl také speciální Newsletter zaměřený na Olympijské festivaly a 
oslavu Mezinárodního dne šachu. 
 
Dále jsme na webu, instagramu, facebooku informovali šachovou veřejnost o nespočetném množství 
aktivit, turnajů, online událostí atd.  
 
Usnesení 154/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 3: Newsletter 6/2021 
 



 
 

 

 

Příloha 4: Newsletter 7/2021 
 
Příloha 5: Čtení na víkend v kostce  5/2021 
 
Příloha 6: Čtení na víkend v kostce  6/2021 
 

12. Zpráva předsedy STK 
 
Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 
Byly schváleny propozice MČR žen v rapidu (4. a 5. 9. ve Znojmě), MČR žen (11. až 19. 9. ve Frýdku-
Místku) a MČR 2021 mužů (17. až 26. 9. ve Zlíně). 
Proběhlo přihlášení družstev do ligových soutěží 2021/2022. Právo odřekla stejná družstva jako loni; 
práva využila prakticky všechna družstva jako loni (jediná výjimka v důsledku fúze ostravských oddílů, 
náhradník shodou okolností je taktéž z Ostravy). 
 
Byla rozdělena družstva do skupin 1. ligy a 2. ligy; mimopražská stejně jako loni, pražská družstva byla 
v předstihu (14. 7.) nalosována na sekretariátu ŠSČR. 
 
Bezprostředně před touto schůzí byly nalosovány všechny ligové skupiny (vč. Extraligy). 
 
Byl vyhlášen konkurz na pořadatele turnajů Seriálu Grand Prix České republiky v rapid šachu 
2021/2022. 
 
Usnesení 154/16: VV ŠSČR schvaluje dotaci cenového fondu 15. ročníku (2021/2022) Seriálu Grand 
Prix České republiky v rapid šachu ve výši 27.500 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022. 
 
Usnesení 154/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 
 
 

13. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross 
 
Ke schválení je předložena dotační žádost na nákup bezdrátových online šachovnic z investiční dotace 
NSA 2021. Bližší info je v neveřejných přílohách. 
 
Proběhla návštěva nově zrekonstruovaného Orea Congress Hotelu v Brně, kde by se 11. prosince 
mělo uskutečnit letošní MČR v bleskovém šachu. V neveřejné příloze je ke schválení předložen návrh 
smlouvy s hotelem. 
 
Byly zajištěny registrace na ME mužů a ME žen, FIDE Online Youth Rapid a Queens Festival. 
 



 
 

 

 

Ve spolupráci s KM byl počátkem června na Ministerstvo zdravotnictví zaslán návrh podmínek pro 
účast v šachových soutěžích.  Odpovědí bylo, že platí opatření, která vyhlásili a nelze je na základě 
naší žádosti měnit a přizpůsobovat. 
 
Na NSA jsme přes datovou schránku podali žádost o potvrzení účasti našich reprezentantů na 
Světovém poháru v Rusku vzhledem k tomu, že cesty do Ruska byly zakázány s výjimkou těch, které 
nesnesou odklad. NSA vůbec nereagovala a potvrdila tak svou nefunkčnost z poslední doby. 
 
Na Městský soud v Praze byla zaslána žádost o aktualizaci údajů ŠSČR ve Spolkovém rejstříku (nový 
člen VV Jan Sikora). Do Sbírky listin byla zaslána Účetní závěrka ŠSČR za rok 2020. 
 
Ve spolupráci s KMK se sekretariát podílí na organizaci šachového stánku na Olympijském festivalu 
v Praze. 
 
Probíhá administrace projektu Šachový restart. 
 
L. Záruba podal kandidaturu na technického delegáta EUSA (Evropská asociace univerzitního sportu) 
za šachy. 
 
14. července proběhlo v prostorách pražského sekretariátu rozlosování pražských týmů do skupin 2. 
ligy (A,B,C). 
 
U reprezentačního počítače odešlo vodní chlazení a počítač se tak rychle přehříval a samovolně 
vypínal. Díky patří dodavateli, který během krátké doby nefunkční vodní chlazení vyměnil za nové, a 
počítač byl díky tomu reprezentantům k dispozici během Světového poháru. 
 
Na FIDE byla zaslána žádost o změnu federace Diany Romanko a žádost o titul IM pro Kirilla 
Burdaleva. Vyřízeny byly žádosti o titul FM pro Tomáše Hurdzana, o titul CM pro Michala Provazníka 
a o licenci rozhodčího pro Zdeňka Okrouhlíka. 
 
Ve spolupráci s KRÚ byl zarezervován Hotel Luna pro ženské reprezentační soustředění, které 
proběhne ve dnech 1. – 5. října 2021. 
 
Do opětovně otevřeného programu FIDE na podporu veteránů jsme ve spolupráci s reprezentačním 
úsekem přihlásili J. Lechtýnského. Výsledky zatím nejsou známé. 
 
Zapůjčení online materiálu a realizace přenosů proběhla na MČR družstev mladších žáků v Praze, na 
Pražském šachovém festivalu, na festivalu v Českých Budějovicích a na festivalu Zlatá Praha. 
 
V online školení trenérů 4. třídy v roce 2021 zatím splnilo a zaplatilo za test 25 lidí. 
 
Během letních dovolených zaměstnanců sekretariátu jsme se třetím rokem v řadě domluvili na 
záskok s šikovnou brigádnicí Hanou Vrbatovou. 
 

https://www.chess.cz/sachovy-restart/


 
 

 

 

Usnesení 154/18: VV ŠSČR schvaluje podání předložené žádosti o nákup bezdrátových online 
šachovnic z investiční dotace NSA 2021 s dopracováním průzkumu trhu. 
 
Usnesení 154/19: VV ŠSČR schvaluje předloženou smlouvu s Orea Congress Hotelem Brno k pořádání 
MČR v bleskovém šachu 2021. 
 
Usnesení 154/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 
 
Úkol 154/7: Dopracovat dokument „Průzkum trhu“ k žádosti o nákup online bezdrátových šachovnic 
z investiční dotace NSA 2021 a podat žádost – sekretariát. 
 
Úkol 154/8: Zajistit podpis smlouvy s Orea Congress Hotelem Brno k pořádání MČR v bleskovém 
šachu 2021 – sekretariát. 
 

14. Různé 
 
Zpráva předsedy KR 
Zprávu Komise rozhodčích uvedl nový předseda tohoto úseku J. Sikora. 
 
Překlad pravidel pro online a hybridní šachy 
Pravidla pro online a hybridní šachy jsou přeložena. Překládal V. Soukup. Po korekturách je možno 
zveřejnit. 
 
Oslovení krajských předsedů KR 
Krátce po zvolení do nové funkce Předsedy KR jsem oslovil všechny Krajské předsedy KR, kterým jsem 
jednak předal nějaké informace a také se jich zeptal na jejich přání, požadavky a potřeby. Jako první a 
nejvíce potřebný bod vznikla potřeba uspořádat letos alespoň 1x školení pro R1, které jsem už začal 
organizovat. Předběžný termín je září, místo Olomouc, lektoři domluveni Benák, Biolek, Šimáčková 
(upřesněno bude po definitivním termínu). Vím, že se to do rozpočtu nedostalo, ale jednak je školení 
potřebné a také by alespoň 1x ročně mělo být KR ŠSČR uspořádáno. Finančně odhadnout prozatím 
neumím, od Jardy Benáka jsem pochopil, že při rozumném počtu zájemců (a za použití lokálních 
lektorů) může být školení ziskové. Ostatní potřeby, které prozatím ze strany jednotlivých krajů 
vyvstaly, řeším průběžně a nejsou kritické.  
 
Neutěšený stav našich rozhodčích  
Přemýšlel jsem nad tím, proč u nás rozhodují rozhodčí z Německa, dříve z Rakouska, dále z Polska a 
kolik turnajů nám u nás rozhodují Slováci. A pak naopak – kolik našich rozhodčích rozhoduje 
(recipročně) venku. Hledal jsem důvody, proč je to tak zlé a vytáhl si z databáze srovnání. A když jsem 
byl u toho, tak jsem začal se srovnáním hráčů: 
 
ŽENY: 
Polsko  11x 2300+, 27x 2200+  



 
 

 

 

Slovensko 1x2300+ (pův RUS), 4x 2200+ 
Česko 1x 2300+ (pův POL), 8x 2200+   
 
Mělo by se vztáhnout ke členské základně, která je v Polsku cca 29.000, u nás 14.000, Slovensko 
8.000. Při srovnání s Polskem je pak vidět obrovský rozdíl, protože Poláci mají ze všech hráčů 1% žen 
nad 2200, ale my jen 0,5%, což je 2x míň. Slováci na tom ale nejsou líp. 
 
MUŽI 
Polsko 8x 2600+, 33x 2500+ 
Slovensko 0x 2600+,  4x 2500+  
Česko 3x 2600+, 15x 2500+  
 
Řekl bych, že tady je to víceméně v pořádku, procenta s Poláky sedí, Slováci na tom ale nejsou vůbec 
dobře. 
 
A teď proč jsem to vlastně dělal – v Polsku mají 433 rozhodčích, mají dost turnajů a soutěže z našeho 
pohledu nehrají. V podstatě jsou to všechno jen turnaje. 
 
Slováci se nám naopak podobají velice a mají 492 rozhodčích na to, aby mohli řídit turnaje a soutěže. 
 
Situace u nás je o dost jiná a tady je odpověď na otázku, proč jsou naši rozhodčí slabší, proč nejezdí i 
oni ven a nám už i takové turnaje jako Budějovice a Staré Město musí řídit Slováci. Máme 
registrovaných 212 rozhodčích. To není ani polovina toho, co mají Slováci. V oddílech si rozhodčího 
vychovává málokdo, jsou považováni za zlo a zbytečnost a jen stojí peníze. A jako hráč můžu mít i 
přesně takový pocit. 
 
Asi se ale shodneme, že se bez rozhodčího žádný turnaj neobejde a toto si uvědomují nejvíce 
organizátoři. Požadavky na rozhodčího jsou obvykle takové, aby před turnajem pomohli nachystat 
místnost a šachový materiál, zajistili on-line přenos, zajistili živé vysílání na šachových serverech, při 
turnaji chodili do hracích místností s časovým předstihem, aby vyvětrali a nachystali hrací místnost, 
připravili partiáře, jmenovky, nastavili hodiny, aby byli v úzkém spojení s organizátorem a aby 
zahajovali kola a neustále informovali hráče například o akcích chystané pořadatelem (vše ideálně ve 
více jazycích), pomáhali hráčům řešit jejich běžné problémy, dále aby korektně, objektivně a slušně 
řešili všechny problémy související s šachovou partií, asertivně jednali s méně přizpůsobivými hráči, 
aby bezchybně a promptně zaznamenávali výsledky a prováděli losování, zapisovali partie a postarali 
se o jejich publikování spolu s on-line partiemi, po každém kole vyčistili místnost od zbytečných 
předmětů a připravili ji na další kolo, aby uměli vyrobit zprávu z turnaje, dodali včas data pro 
zpracování ela, aby následně po turnaji pomohli s úpravou místnosti do původního stavu a jistě i další 
věci, které mě momentálně zrovna nenapadli. Třeba aby je organizátor bral a věřil jim, že mu nezkazí 
celý turnaj.  
 
Je to takový stručný přehled toho, co je potřeba při turnaji, nebudu se rozepisovat o přípravě 
rozhodčího, získávání certifikátů, průběžném vzdělávání, komunikací s FIDE a udržování se v rozumné 
znalostní i fyzické kondici. 
 



 
 

 

 

Dle mého odhadu mi na počet takto komplexně připravených rozhodčích v ČR budou stačit moje 
prsty a obávám se, že jen na rukách. 
 
Náprava? Asi je jasné, že to je běh na dlouhou trať, je potřeba změnit myšlení u hráčů, nefunkční 
rozhodčí postupně nahradit (nový Statut již částečně řeší), přesvědčit oddíly, že je vhodné vychovávat 
nejen hráče, ale také rozhodčí a možná i finančně zvýhodnit kluby, kde tak činí, (případně 
znevýhodnit ty, které rozhodčí nevychovávají). 
Diskuze: Předseda ŠSČR M. Petr poděkoval J. Sikorovi za podnětnou zprávu a popřál hodně zdaru při 
nelehké práci na nápravě aktuálního stavu rozhodčích v ČR. 
 
Usnesení 154/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KR. 
 
Příloha 7: Překlad pravidel pro online a hybridní šach 
 
Termín 155. schůze VV ŠSČR 
155. schůze VV ŠSČR se pravděpodobně uskuteční během MČR mužů ve Zlíně. Předtím ještě 
proběhne ještě jedna nebo dvě pracovní online schůzky VV. 
 

15. Závěr 
 
M. Petr poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 18:30. 
 
......................................          ..................................... 
Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 
 
 
Přehled usnesení: 
 
Usnesení 154/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 153. schůze VV ŠSČR. 
Usnesení 154/2: VV ŠSČR schvaluje program 154. schůze VV ŠSČR. 
Usnesení 154/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 
Usnesení 154/4: VV ŠSČR pověřuje předsedu Martina Petra jednáním s Vojtěchem Plátem. Další 
nevhodné komentáře budou řešeny finančním postihem vyplývajícím z reprezentační smlouvy.  
Usnesení 154/5: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.  
Usnesení 154/6: VV ŠSČR pověřuje předsedu Martina Petra odpovědí Joanně Worek na dopis 
adresovaný VV. 
Usnesení 154/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KRÚ. 
Usnesení 154/8: VV ŠSČR schvaluje předložené rozdělení příspěvků pro pořadatele mistrovských akcí 
mládeže ŠSČR uskutečněné v první polovině roku 2021 na pokrytí zvýšených nákladů resp. snížených 
příjmů v důsledku pandemie COVID 19. 
Usnesení 154/9: VV ŠSČR schvaluje přesunutí částky 111.837 Kč z položky rozpočtu V3.1 do položky 
rozpočtu V3.6. (Z. Fiala nehlasoval) 
Usnesení 154/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 



 
 

 

 

Usnesení 154/11: VV ŠSČR schvaluje předložený návrh dodatku prodlužující smlouvu s i-Mobile  
Solutions Lt. – LearningChess.  
Usnesení 154/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 
Usnesení 154/13: VV ŠSČR schvaluje předložený záměr úpravy T4 a pověřuje TK ŠSČR předložením 
návrhu smlouvy s autory online školení T4. (J. Malec se zdržel) 
Usnesení 154/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu TK. 
Usnesení 154/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
Usnesení 154/16: VV ŠSČR schvaluje dotaci cenového fondu 15. ročníku (2021/2022) Seriálu Grand 
Prix České republiky v rapid šachu ve výši 27.500 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022. 
Usnesení 154/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 
Usnesení 154/18: VV ŠSČR schvaluje podání předložené žádosti o nákup bezdrátových online 
šachovnic z investiční dotace NSA 2021 s dopracováním průzkumu trhu. 
Usnesení 154/19: VV ŠSČR schvaluje předloženou smlouvu s Orea Congress Hotelem Brno k pořádání 
MČR v bleskovém šachu 2021. 
Usnesení 154/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 
Usnesení 154/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KR. 
 
Úkoly: 
 
Úkol 154/1: Projednat s V. Plátem nevhodné vystupování v online diskuzích – M. Petr. 
Úkol 154/2: Odpovědět Joanně Worek na dopis adresovaný VV ŠSČR – Martin Petr. 
Úkol 154/3: Zjistit podmínky účasti na ME družstev ve Slovinsku (očkování, testy apod.) – sekretariát. 
Úkol 154/4: Zajistit podpis smlouvy s i-Mobile  Solutions Ltd. – LearningChess – V. Souralová. 
Úkol 154/5: Vybrat aktivní uživatele LearningChess pro porovnání se systémem My-Chess – TK + ŠDŠ. 
Úkol 154/6: Předložit návrh smlouvy s autory online školení T4 – TK. 
Úkol 154/7: Dopracovat dokument „Průzkum trhu“ k žádosti o nákup online bezdrátových šachovnic 
z investiční dotace NSA 2021 a podat žádost – sekretariát. 
Úkol 154/8: Zajistit podpis smlouvy s Orea Congress Hotelem Brno k pořádání MČR v bleskovém 
šachu 2021 – sekretariát. 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 153. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Covidovné – soutěže KM ŠSČR 
Příloha 3: Newsletter 6/2021 
Příloha 4: Newsletter 7/2021 
Příloha 5: Čtení na víkend v kostce  5/2021 
Příloha 6: Čtení na víkend v kostce  6/2021 
Příloha 7: Překlad pravidel pro online a hybridní šach 
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