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Černobílá kniha 2021 

Úvod 

Původní strategickou koncepci Šachového svazu České republiky (ŠSČR), Černobílou knihu, najdete 

zde. Vzhledem k tomu, že práce na ní byly zahájeny před 10 lety, je nyní ideální příležitost udělat 

revizi, co se podařilo, kde nás ještě tlačí bota a kam se vydat dál. Vnější podmínky, ve kterých se ŠSČR 

nachází, se v současné době rychle mění, což je o důvod víc zamyslet se nad naším dalším 

směřováním.   

Následující text vznikal diskuzí ve Výkonném výboru ŠSČR (VV ŠSČR) a odborných komisích svazu. 

Vychází z původní Černobílé knihy a reflektuje současný stav svazu a šachu ve společnosti obecně. 

Případné Vaše připomínky a náměty ke koncepci ŠSČR jsou vítány na emailové adrese 

martin.petr@chess.cz. 

Martin Petr, předseda ŠSČR  

30. prosince 2021 

 

Všeobecné zhodnocení 

ŠSČR udělal za posledních 10 let pokrok v transparentnosti a komunikaci s členskou základnou. 

Zlepšila se také komunikace směrem k médiím a mimošachovému světu obecně.  

Svaz má přibližně 4x vyšší rozpočet, což mu rozvázalo ruce a již nedochází k opakujícím se přehnaným 

sporům ohledně členských příspěvků a využití každé koruny. Výrazně se zvýšila podpora směrem dolů 

– ke krajským šachovým svazům a oddílům pracujícím s mládeží. Stabilně roste počet členů.   

Řízení ŠSČR je efektivnější, sekretariát pracuje profesionálně a zčásti se zprofesionalizoval také VV 

ŠSČR (statutární orgán). Byly vytvořeny manažerské pozice v oblasti mládežnické reprezentace nebo 

projektu Šachy do škol.  

Následující text je rozdělen do 5 kapitol různých oblastí šachového života. Klade si za cíl zhodnotit 

současný stav a určit konkrétní kroky, které by měly pomoci dalšímu rozvoji královské hry v ČR. 

 

 

 

  

https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/strategicka-koncepce/
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Kapitola 1 – Mládež 

Dětské kroužky, šachy na školách 

V období 2011 až 2021 jsme zásadně zlepšili finanční i metodickou podporu dětských kroužků. Roste 

také počet mládežníků registrovaných do svazu, díky čemuž nám roste i celková členská základna 

(přes malý úbytek u dospělých členů). 

Zlepšila se prestiž přeborů škol, pořádáme reprezentativní republikové finále. Projekt Šachy do škol 

pokračuje i přes těžkou situaci ohledně pandemie a jsou do něj zapojeny tisícovky dětí. Ty se mohou 

vzdělávat v online systému LearningChess. 

U mládežnických kategorií vše začíná, je nutné dbát na to, aby děti začínaly svoji šachovou pouť 

v důstojném prostředí, což přináší dobré zážitky jak dětem, tak jejich rodičům, a vytváří pozitivní 

vazbu na šachy. Svaz by měl více spolupracovat s rodiči, pořádat pro ně setkání a přednášky a 

nabídnout jim možnost naučit se šachy, pro tyto účely se nabízí využití MČech/MMaS/MČR mládeže. 

Měli bychom pracovat na zlepšení podpory pro nově vznikající kroužky, především metodického a 

organizačního charakteru. Například pomoci s dotazy jak vést kroužek, co se týká pedagogických rad 

a doporučení. Dále chybí přehledná motivace k zakládání nových kroužků. Ukazuje se, že zde je 

klíčová role trenérských kurzů – je možné se inspirovat příběhem Karla Handlíře zde. 

ŠSČR může pro svoji mapu kroužků – pozor, máme jen mapu oddílů – zavést určitý systém kvality, 

zřídit známku kvality „Kroužek doporučený ŠSČR“ např. s podmínkou vyškoleného trenéra, 

vyhodnocovat nejlepší kroužky (v kraji) a udělovat jim diplomy apod. Kroužek může získaná ocenění 

využít ve svém marketingu. 

Pokračovat v podpoře oddílů, které pracují s mládeží, je naprosto klíčové. Líbí se mi současný postup 

oddíl – KTCM – republika. Je možné, že podpora státu se bude čím dál víc přelévat od svazů přímo k 

oddílům, například v programu Můj klub. Na to musí být připravené celé šachové hnutí. (Pozn.: 

zelenou barvou jsou uvedeny body z volebního programu na roky 2020-2023 zde, který současné 

vedení ŠSČR předkládalo Konferenci ŠSČR v roce 2020. Více informací najdete zde.) 

KTCM, tedy projekt Krajských tréninkových center, by mohl více sloužit k debatám a setkáním oddílů 

v kraji. Obecně nám v ŠSČR chybí setkávání na úrovni oddílů, které by sloužilo k pravidelnější diskuzi 

nad mládežnickým šachem.  

Pro projekt KTCM je problematické, že nemáme žádná hodnotící kritéria, posuzující efektivitu 

vynaložených financí. Toto téma se prolíná napříč ŠSČR, kdy o jednotlivých výdajích je vedena 

rozsáhlá demokratická diskuze (na půdě odborných komisí, VV ŠSČR a Konference ŠSČR), nicméně 

neexistují metriky, podle kterých by se výdaje posuzovaly. Téma bude podrobněji rozebráno v 

Kapitola 5 – Řízení a činnost svazu.  

 

Úsek reprezentace 

Výrazně se podařilo zlepšit vedení mládežnické reprezentace. Úsek je profesionálně řízen a 

konkurenceschopnost talentů v mezinárodním měřítku se zvýšila. Vše souvisí s celkovou změnou 

atmosféry. Víme, kam jdeme, proč, a všichni zúčastnění tvrdě pracují. Což je jediná cesta nejen  

https://dikytrenere.cz/navstevy-top-16-trener-sachu-karel-handlir-deti-je-treba-zaujmout-nadchnout-pro-cinnost?id=deti-uz-jdou-po-spravne-ceste-tvrdi-fotbalovy-trener-a-metodik-antonin-plachy%3Bslug%3Drecept-trenera-vondricky-mit-otevrenou-dusi
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/02/10_priorit_SSCR_pro_obdobi_2020-2023.pdf
https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/konference/konference-sscr-2020/


 

 
 

k úspěchům na evropských a světových mládežnických šampionátech, ale také k tomu, aby se talenti 

v budoucnu dostali do seniorské reprezentace. A právě to by mělo být cílem práce ŠSČR s 

talentovanou mládeží. 

Prozatím svazu chybí transparentní kritéria nominace do seznamu talentů a do IT. Nicméně, ukazuje 

se, že ne všechno lze tabulkami postihnout a někdy je otevřená komunikace a následné nezávislé 

odborné rozhodnutí lepší cestou. 

Vytvořili jsme novou Komisi rodičů ŠSČR, která slouží jako platforma pro zpětnou vazbu 

z mládežnických soutěží mezi rodiči a svazem. Jde o další krok ke zlepšení vzájemné komunikace.   



 

 

Kapitola 2 – Výkonnostní šach 

Jedním z největších problémů současného ŠSČR je, že zaniká klubový život. Počet oddílů pomalu 

klesá. To je vzhledem ke společenskému vývoji zcela přirozené, přesto stojí za to o dospělé členy 

bojovat. A ŠSČR o šachisty v oddílech bez mládeže bohužel nepečuje vůbec nijak, kromě tradiční 

struktury soutěží družstev a základní komunikace o činnosti ŠSČR. 

Otázkou je, jakým konkrétním způsobem oddílový život podporovat. Nabízí se několik možností, 

např. zavést podporu klubových přeborů, cen v soutěžích družstev, podporovat oddílové funkcionáře 

a akce, které pro své hráče pořádají. ŠSČR může dotovat klubová setkávání, tréninky se silnými hráči, 

a to i propojením s reprezentanty, kteří by se mohli stát patrony daného oddílu. Doba spíše u 

dospělých členů nahrává setkáním jednorázovým, se zajímavým programem a místem konání. 

setkání nepravidelná, nová, se zajímavým programem a místem konání.  

Obecně chybí metodika pro trénink dospělých, ŠSČR se zaměřuje především na metodiku pro děti. 

Probíhá postupný úpadek zájmu o soutěže družstev dospělých, který je z velké části dán vývojem ve 

společnosti, nicméně, měla by proběhnout širší diskuze nad jejich uspořádáním – zdá se, že jednotlivá 

nedělní kola se svým formátem už poněkud přežila. Ale je pochopitelně problém navrhnout něco 

lepšího. Stojí za zvážení organizace víkendových turnajů vážným tempem (tento kratší formát turnajů 

u nás není vyzkoušený, v Německu funguje výborně). Nejprve pro jednotlivce, později pro družstva. 

Členská základna: Registrace v ŠSČR musí přinášet členům výhody. Výborně nám funguje systém 

soutěží, což je vlastně hlavní benefit, který člověk získá, když vstoupí do svazu – může hrát šachové 

soutěže na rating. Osobně bych byl rád, aby nezůstalo jen u toho. Ostatní sportovní svazy mají např. 

domluvené partnery, u kterých mají členové svazu lepší podmínky. 

Je možné, že v dalších letech bude na významu nabývat individuální členství v ŠSČR, které jsme 

zavedli, a jistě by bylo možné jej více a lépe komunikovat.  

Zanedbaná je oblast akademického šachu a seniorského šachu, kterým se ŠSČR systematicky 

nevěnuje. Perspektivní se přitom jeví především zapojení seniorů do trénování dětí. Mohou být 

skvělými vedoucími dětských kroužků a najít si v této činnosti nový smysl života (poměrně častý jev 

na lokální úrovni). Klíčové je adekvátní ocenění a motivace, a to jak seniorů – hráčů, tak seniorů – 

trenérů. Ukázat, že to jde. Zavedli jsme úspěšně přání k životnímu jubileu pro hráče a funkcionáře a 

Síň slávy, ale přesto, je to poněkud málo …  

Vzdělávání trenérů a rozhodčích: Svaz registruje nárůst v počtu dětí, které hrají šachy, na všech 

úrovních je ale nedostatek kvalifikovaných trenérů. Musíme pokračovat v jejich vzdělávání, kde hrají 

důležitou roli také kraje – v seminářích III. a IV. tříd. Na svazu je potom školení II. tříd, pokračování 

spolupráce s FTVS UK ve školení I. trenérské třídy, a také pomoc trenérům s metodikou výuky talentů. 

Vzdělání je prioritou také u rozhodčích, především v souvislosti s anti-cheatingem. 

V trenérské oblasti ŠSČR chybí interaktivní seznamy trenérů dle lokality, kde vyučují šachy, přičemž 

poptávka po trenérských službách je vzhledem k nárůstu mládežnické základny značná. Moderní 

možností je zprostředkování výuky online. 

 

 



 

 
 

V oblasti rozhodčích je zapotřebí motivovat oddíly k tomu, aby si vychovávaly vlastní arbitry. To pak 

zásadním způsobem zjednoduší delegace rozhodčích na ligové soutěže a také život jednotlivým 

oddílům (nebudou muset platit externího rozhodčího).  

 

  



 

 

Kapitola 3 – Reprezentace 

Za posledních 10 let se významně zvýšila podpora dospělé reprezentace v celkovém ročním objemu 

finančních prostředků. Zvýšily se i odměny realizačního týmu. Cílem ŠSČR je mít reprezentanty a 

reprezentantky konkurenceschopné ve světovém měřítku, s ratingem přes 2600 u mužů resp. 2400 u 

žen.  

Reprezentace: Chceme vedle Davida Navary dalšího hráče ve světové špičce! Napříč všemi věkovými 

kategoriemi proto musíme pracovat na motivaci reprezentantů, aby se intenzivně věnovali šachu. 

Velmi důležité je prohloubení vzájemné spolupráce profíků a nadaných juniorů. S motivací jde ruku v 

ruce zlepšení podmínek reprezentantů. U dospělé reprezentace budu prosazovat transparentní 

kritéria nominace na mezinárodní turnaje. 

Hráči a hráčky uzavírají reprezentační smlouvy, což je jednoznačně krok správným směrem. Často 

ovšem chybí jejich důsledné naplňování z obou stran. Ideálem je, aby se reprezentanti věnovali 

královské hře naplno, propagovali šachy a prolamovali s nimi bariéru v médiích. Zároveň je nutné si 

přiznat, že byť se objem finančních prostředků v reprezentačním úseku zvýšil, v žádném případě 

nestačí na plnou profesionalizaci všech členů reprezentace a realizačního týmu. Ti tak mají i jiná, 

civilní zaměstnání, což se s konkurenceschopností ve světovém měřítku neslučuje. S tímto 

problémem se ŠSČR bude potýkat ve všech oblastech, protože zatímco mzdy v soukromém 

nešachovém sektoru se zvyšují, objem státních prostředků na sport v současné době stagnuje. 

Cesty ze současného stavu jsou dvě – větší profesionalizace špičky žebříčku, a zvýšení objemu financí, 

které může přijít ruku v ruce s dobrými výsledky. Právě větší tlak na výsledky je přímo spojený 

s profesionalizací. V dnešním světě je nutné věnovat se šachu naplno. S tím je spojená i změna 

atmosféry v reprezentačním úseku, a zvýšení ambicí jednotlivých hráčů a hráček. 

Samostatnou kapitolou je pak problematika ženské reprezentace, kde zaostávání za světovou 

konkurencí ještě více vyniká. Bylo by vhodné sledovat, jak se s tématem vyrovnávají ostatní státy, aby 

český ženský šach stačil držet krok. (např. porovnat modely financování a tréninku) Zároveň je nutné 

ženský šach obecně více podporovat. Rok 2022 vyhlásila FIDE rokem ženského šachu, v Praze v srpnu 

2022 proběhne Mistrovství Evropy žen. Šachový svaz již zahájil intenzivnější práci na tréninku 

talentovaných dívek a v plánu je zavedení ženské/dorostenecké šachovnice v extralize družstev. 

Je zapotřebí zpracovat dlouhodobou koncepci reprezentace a tím i kontrolu efektivity vynaložených 

prostředků.  

  



 

 

Kapitola 4 – Život mimo ŠSČR, média a PR  

V oblasti nastalo výrazné zlepšení. V souladu s původní Černobílou knihou vznikla odborná komise 

(Komise pro marketing a komunikaci), ŠSČR dlouhodobě spolupracuje s profesionální PR agenturou. 

Šachy jsou součástí veřejného prostoru. Vznikly nové webové stránky, ŠSČR spravuje své profily na 

sociálních sítích.  

Práce v této oblasti je ale věčná. Musíme se neustále snažit oslovovat „nešachisty“, pořádat akce na 

veřejnosti, rozšiřovat šachy do škol a do školek, prosazovat je do médií. Chci dál v celém šachovém 

prostředí podporovat aktivity propagující náš sport formou grantového programu. Důležité je 

expandovat z uzavřené šachové komunity a každoročně vyhradit x % z rozpočtu na startování nových, 

„mimosvazových“ projektů. V nich by přednost měly dostat ty, které budou samonosné, tzn. po jejich 

rozběhnutí již nebudou potřeba další finanční prostředky z rozpočtu ŠSČR – samy budou natolik 

zajímavé a životaschopné, že budou generovat prostředky na další fungování a propagovat 

královskou hru mezi veřejností. Podpořit bychom měli vznik šachových rubrik v místních novinách, 

časopisech, které jsou důležité pro propagaci šachu na lokální úrovni. 

Sport je o vzorech a silných příbězích. Vytvoření ikony, příkladu pro mladé. Zde hrají velkou roli 

výsledky dospělé i mládežnické reprezentace, jsou to s PR spojené nádoby – zájem médií s výsledky 

souvisí.   

Napomoci všeobecnému povědomí o šachu se dá v několika směrech. Důležité je zlepšit chod svazu a 

jeho projektů (např. projektu Šachy do škol) a podpořit působení jednotlivých oddílů a pořadatelů 

turnajů. Ti také dělají svoje náborové kampaně a svaz může právě s propagací pomoci. Bylo by 

vhodné vytvořit mj. profesionální, promyšlený náborový leták zaměřený na děti a jejich rodiče. Vznik 

reklamy na šachy, s tím, co šachy přinášejí, by mohl podpořit rozvoj nových oddílů a dětských 

kroužků. Prostor k propagaci je také mezi seniory, což je oblast, kterou ŠSČR zanedbává. Přitom šachy 

jsou ideální rodinná činnost, umožňují předat zkušenosti, upevňují mezigenerační vztahy a umožňují 

aktivní roli seniorů. 

Obecně není cílem náborových aktivit vychovat superšachistu, ale zaměřit se na to, že šach umožňuje 

harmonický rozvoj osobnosti, přirozeně učí zaměřit pozornost. Což se dá ilustrovat na příkladech lidí 

ve vysokých manažerských funkcí, kde je šachistů hodně a shodují se, že jim šachy po mentální 

stránce pomohly. Definice, v čem šachy pomáhají, je důležitá i pro jednání s potenciálními partnery 

ŠSČR (proč podporovat šachy). Z vnějších věcí lze k propagaci šachu využít celosvětový Mezinárodní 

den šachu, který je 20. července. 

Měli bychom lépe pracovat na aktivaci domluvených partnerství se sponzory, zatraktivnit nabídku.  

V rychle se rozvíjejícím online světě má ŠSČR rezervy ve tvorbě videí a přenosů ze šachových turnajů. 

Nevyužíváme nová média jako např. Twitch. Je ovšem zapotřebí říct, že všude ve světě na těchto 

platformách jde o iniciativu jednotlivců, nikoli svazů – členy je dobré k zakládání jejich vlastních 

profilů motivovat, plus působit na reprezentanty a reprezentantky, aby komunikovali s fanoušky a 

mediálně je vzdělávat.  

Nabízí se vzájemné propojení a spolupráce ŠSČR s kluby na moderních online hernách, typu 

chess.com, kde má CZE klub více než 3000 členů, což mohou být potenciální členové ŠSČR. Právě 

oblast online šachu se v době koronavirové pandemie rychle rozvinula a zůstane nedílnou součástí 

šachového světa obecně.  



 

 

Kapitola 5 – Řízení a činnost svazu 

Svaz se v posledním období výrazně zlepšil v interní komunikaci směrem ke krajům, členům a 

oddílům, například vznikl pravidelný newsletter. Ke zlepšení došlo také v komunikaci mezi 

jednotlivými složkami ŠSČR (sekretariát, VV, odborné komise, manažeři). Podařila se částečná 

reorganizace ŠŠCR směrem k vyšší profesionalizaci. VV ŠSČR je akceschopný a řídí svaz. 

Investice do lidí: Svaz musí být profesionálně řízen a veden, k tomu je nutné, aby se o jednotlivé 

činnosti starali lidé na svém místě. V moderním světě si nevystačíme s tím, že šachy jsou pro členy 

záliba a svaz je de-facto neziskovka, pro kterou se pracuje zdarma. Za kvalitní práci přísluší lidem 

odměna. To neznamená rozhazování. Při hospodaření ŠSČR chci zachovat rezervu ve výši tří čtvrtin 

ročního rozpočtu. 

Pozice ŠSČR ve světě a v domácím sportovním prostředí: Zastoupení svazu v mezinárodních 

organizacích se zlepšuje a věřím, že to bude setrvalý trend také v následujícím období. Budeme 

podporovat každého, kdo se bude chtít aktivně zapojit do práce v mezinárodních komisích. Podobně 

je potřeba pečovat o vztahy se státními institucemi a se zastřešujícími organizacemi typu ČOV a ČUS, 

navazovat spolupráce, zapojovat se do projektů, ze kterých může mít šachová hra prospěch. 

Všeobecné zlepšení atmosféry: ŠSČR musí být otevřenou organizací a lákat nové lidi. Do odborných 

komisí, jako organizátory turnajů, jako dobrovolníky i nové spolupracovníky a zaměstnance. K tomu 

je podle mě klíčové ukázat, že ve svazu stojí za to být, a tato atmosféra vzniká od aktivního a 

rozumného vedení. 

Svaz má svým fungováním velký vliv na krajské šachové svazy, které jsou právně pobočnými spolky 

ŠSČR. Právě jejich funkce je důležitá pro další rozvoj šachu na lokální úrovni. Přičemž přiznejme si, že 

jejich současná situace není jednoduchá. Zápasí s podobnými problémy, s jakými zápasil ŠSČR před 10 

lety – nedostatečný rozpočet, nedostatečné ocenění funkcionářů atd. Vhodné by bylo vytvořit 

doporučený formální a organizační standard fungování krajského svazu. Částečně se toto v letošním 

roce 2021 podařilo u struktury rozpočtů, díky iniciativě hospodáře ŠSČR Rostislava Svobody.   

Spolupráce s kraji: Důležitý je dialog, abychom věděli, jak si můžeme navzájem pomoct na všech 

úrovních (talentované děti, šachy do škol, propagace, pomoc s dotacemi, odborné komise). Chci, aby 

svazové vedení a aparát víc komunikoval s jednotlivými krajskými organizacemi. Rád bych zachoval 

současnou dotaci krajům i její strukturu. Při navýšení rozpočtu ŠSČR by se měly odpovídajícím 

způsobem zvyšovat prostředky, které krajům jdou. 

Co se týká interních záležitostí svazu, v následujících letech bude důležité nastavit nové procesy ŠSČR 

v online prostředí. Digitalizace: Přes web musí jít udělat online registrace nových členů, updatovat 

údaje o hráčích, vytvořit soupisku družstva, zadat výsledky soutěží atd. Digitalizace pomůže i komisi 

rozhodčích s delegacemi a vedoucím soutěží ulehčí práci. 

Svaz musí sledovat vývoj a potřeby šachu, přizpůsobovat se novým standardům, snižovat 

byrokratickou zátěž kladenou na kluby a členy. Svazové struktury by měly být aktivní pouze tam, kde 

jejich činnost přináší vyšší efektivnost a kvalitu, než kdyby daná aktivita probíhala na nižší úrovni 

svazové struktury, případně na bázi aktivit mimo svaz.  

Jistá konzervativnost a spořivost nás vede k soustředění se na to, co je, spíš než na to, co by mohlo 

být. Bohužel nám chybí transparentní hodnotící kritéria úspěšnosti činnosti funkcionářů, jednotlivých 



 

 
úseků a svazu obecně. Nemáme určené priority, což se pak promítá i do jisté rozpočtové bezradnosti 

(účelnosti vynaložení svazových prostředků, není jasné co podporovat a proč). Tato kritéria, navázaná 

na svazové priority, je nutné postupně vytvořit. Budou sloužit jako vodítko pro sestavování 

každoročního rozpočtu.  

Úspěšně jsme zavedli konkurzy na pořádání mistrovských soutěží ŠSČR. Nicméně, je zde stále co řešit 

– pořadatelů se hlásí málo. Možné kroky: a) Postupně zvedat dotace na mistrovské soutěže 

dospělých i mládeže, především pro prioritní akce, což se již průběžně děje. b) Některé soutěže zrušit, 

mistrovských akcí je totiž tolik, že se jim nestíháme (např. ze strany sekretariátu) dostatečně věnovat 

a není ani tolik pořadatelů. c) Zlepšit propagaci konkurzů, komunikaci s potenciálními pořadateli a 

vypisovat konkurzy dřív. d) Zvedat v soutěžích startovné, které je v porovnání s ostatními sporty 

velmi nízké.  

Je potřeba si uvědomit, že úroveň každého MČR je zároveň vizitkou svazu. Takže když hráči bydlí v 

nevyhovujících prostorách, nebo nemají dost místa ke hře, nebo pořadatel udělá nějakou chybu, je to 

problém i pro svaz. 

ŠSČR by se měl více zaměřit na ocenění dlouholetých funkcionářů. Blahopřání k jejich životním 

jubileím, které ŠSČR začal zasílat, bylo vhodným krokem. Zástupci ŠSČR by se měli zúčastňovat 

krajských konferencí a spojit návštěvu s oceněním lokálních funkcionářů, je možnost také o ocenění 

informovat příslušné město / samosprávu. Podpora funkcionářů a jejich finanční ohodnocení, zvláště 

na krajské úrovni, jsou bohužel stále limitně blízké nule. Nejde jen o peníze, ale o uznání, prestiž. 

Především na krajské a oddílové úrovni ubývá dlouholetých funkcionářů, čemuž by upřímné ocenění 

jejich práce mohlo zabránit. Zároveň se jim dá ze strany ŠSČR pomoci i organizačně, např. pro vedoucí 

oddílů by mohlo být dobré zorganizovat svazový seminář, kde by se probraly základní potřebné věci – 

zápisy do veřejného spolkového rejstříku, rejstříku sportu, pravidla účetnictví dotací, dotační program 

Můj klub apod. Právě Můj klub je v těchto letech klíčovým programem pro sportovní oddíly, ve 

kterém se ze státního rozpočtu dají získat pěkné finanční prostředky. Administrativní zátěž projektu 

ale narůstá a zde může hrát svoji roli svaz, pomáhat s dotazy, uspořádat seminář apod.   

Oddíloví organizátoři bohužel stárnou, je nutné znovu začít u mladých na všech úrovních. Motivovat 

je k práci na lokální úrovni. Příklady táhnou. 

VV ŠSČR obecně nemá čas a sílu řešit dlouhodobé koncepční otázky, převažuje běžná operativa a 

řešení nahodilých problémů. Část operativní zátěže by měl převzít placený aparát ŠSČR (sekretariát, 

manažeři úseků), kterému je zapotřebí svěřit potřebné kompetence. 

Co se týká nejvyššího orgánu ŠSČR, každoroční Konference, tak se za posledních 10 let výrazně 

zlepšila její atmosféra a konstruktivnost probíhajících diskuzí. Nicméně, Konference má teď spíše jen 

formální roli, chybí řešení koncepčních otázek, možná i zevrubnější projednání diskutovaných bodů 

dopředu s krajskými svazy. Jedině tak lze nad dalším směřováním svazu nalézt širší shodu napříč 

šachovým hnutím. 

 

 

  



 

 

Stanovy ŠSČR 

Na závěr citace ze Stanov ŠSČR, které jsou řídícím dokumentem svazu. 

Článek 2  

Činnost a cíle ŠSČR  

1. Hlavním posláním ŠSČR je péče o komplexní rozvoj šachu jako sportu ve všech jeho formách na 

území České republiky, péče o důstojnou reprezentaci českého šachu na mezinárodním poli a péče o 

propagaci a popularizaci šachu jako mimořádného prostředku rozvoje lidské osobnosti. ŠSČR a jeho 

členové usilují o vedení mládeže k pozitivním občanským postojům a zdravému způsobu života a 

bojují proti užívání nedovolených prostředků ve sportu.  

2. Cíle a hlavní úkoly ŠSČR jsou:  

a) příprava a zabezpečení reprezentace České republiky;  

b) péče o rozvoj talentů;  

c) péče o výkonnostní i rekreační šach;  

d) rozšiřování šachové hry, obzvlášť mezi mládeží;  

e) propagace a popularizace šachu;  

f) vytváření optimálního sportovního legislativního prostředí vydáváním příslušných pravidel, směrnic 

a řádů;  

g) organizace a řízení přípravy a činnosti trenérů, rozhodčích a dalších činovníků včetně jejich školení 

a dalšího vzdělávání;  

h) organizace a řízení soutěží;  

i) metodické zajišťování šachového výcviku;  

j) vydávání odborných publikací na podporu rozvoje šachu;  

k) zastupování českého šachového sportu ve FIDE, ECU a dalších mezinárodních institucích a 

spolupráce se členy těchto organizací;  

l) zastupování českého šachového sportu v ČUS, ČOV a dalších národních institucích a spolupráce se 

členy těchto organizací;  

m) prosazování a ochrana zájmů a práv šachového sportu a členů sdružených v ŠSČR vůči státním, 

politickým a jiným orgánům a institucím v České republice i v zahraničí; 

 

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/02/Stanovy_SSCR_2018.pdf

