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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 2022 
 

Milí šachoví přátelé,  

v roce 2021 jsme jako Šachový svaz čelili náročným výzvám. Jsem moc rád, že jsme je společně 
zvládli a zůstáváme stabilní a silnou organizací, a to jak personálně, tak finančně. Není to v 
dnešním (nejen) sportovním světě samozřejmostí. 

Chtěl bych proto poděkovat svým kolegům v ŠSČR a Vám všem za Vaši snahu a vstřícný přístup. 
Sportovní soutěže byly, bohužel, v roce 2021 bezprecedentně omezeny. Přesto v rámci ŠSČR 
proběhla na vysoké úrovni drtivá většina národních mistrovství, za což velmi děkuji všem 
organizátorům jednotlivých akcí. Jmenovat mohu například MČR mužů ve Zlíně, MČR žen ve 
Frýdku-Místku, MČR mládeže a juniorů v Koutech nad Desnou nebo MČR v bleskovém šachu v 
Brně. Poslední jmenovaná akce navíc získala silného titulárního partnera, Skupinu ČEZ. Podařilo 
se nám také získat nového partnera pro extraligu, která změnila název na šachy.cz Extraliga 
družstev. 

To, že se ligy a turnaje stále hrají, je především zásluha Vás, šachistů, a Vaší lásky ke královské 
hře. Snad se v brzké době za šachovnicí potkáme úplně všichni, na což se velmi těším.  

Jak se v našem světě říká – gens una sumus. 

Každá krize je zároveň příležitost a šachy se dokázaly pevně etablovat v online prostředí. Tomu 
odpovídala i konkrétní činnost Výkonného výboru ŠSČR, kdy jednání probíhala často formou 
videokonferencí. V roce 2021 se uskutečnilo celkem devět oficiálních schůzí VV a celá řada 
pracovních online schůzek, kde byla rozhodnutí přijímána v režimu per rollam. Celkový počet 
usnesení, které VV ŠSČR přijal, byl 209. Toto velmi vysoké číslo odráží zvláštní dobu, ve které 
žijeme a kde se věci mění ze dne na den.  

Za velkou akceschopnost a přínosné dialogy bych rád poděkoval všem svým kolegům. VV ŠSČR 
pracoval ve složení Martin Petr (předseda), Rostislav Svoboda (místopředseda a hospodář), Jan 
Malec (předseda Sportovně-technické komise), Zdeněk Fiala (předseda Komise mládeže), Michal 
Konopka (předseda Komise reprezentačního úseku) a Jan Sikora (nový předseda Komise 
rozhodčích).  

Jedním z úkolů, které jsem si vytkl po svém zvolení předsedou ŠSČR, byla aktualizace Strategické 
koncepce svazu. To se podařilo splnit a koncepci najdete zde. Pokud byste k ní měli jakékoli 
poznámky nebo připomínky, budu rád, když mi je napíšete na email martin.petr@chess.cz. 

Na tomto místě bych také rád poděkoval sekretariátu ŠSČR, členům všech odborných komisí ŠSČR 
a Vám, krajským funkcionářům, za záslužnou a většinou bohužel nedoceněnou práci.  

Na závěr přidávám malý výhled do roku 2022. FIDE jej vyhlásila rokem ženského šachu a ŠSČR ve 
spolupráci s pardubickým Ave-kontaktem bude pořádat prestižní mistrovství Evropy žen. Turnaj 
se uskuteční v srpnu v Praze v hotelu Don Giovanni. Chvíli předtím, na přelomu července a srpna, 

https://www.chess.cz/strategicka-koncepce-sscr-cernobila-kniha-2021/
mailto:martin.petr@chess.cz
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proběhne v Moskvě šachová olympiáda, kde budeme moci fandit českému mužskému a 
ženskému týmu. Vzhledem k tomu, že se olympiáda v letech 2020 a 2021 konala pouze online, 
bude to pro šachový svět znamenat setkání po dlouhých čtyřech letech. 

Držme si navzájem palce, aby se v roce 2022 vše uskutečnilo podle plánu, a to nejen na světové a 
evropské úrovni, ale také na úrovni republikové a krajské.   

Martin Petr 
předseda ŠSČR 
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2. Zpráva sekretariátu pro Konferenci ŠSČR 2022 
 

Na sekretariátu ŠSČR je dlouhodobě zaměstnáno pět pracovníků na plný úvazek, přičemž čtyři 
pracují na sekretariátu v Praze a jeden na sekretariátu v Ostravě. Na pražském sekretariátu 
pracují František Štross, Venuše Souralová, Radim Borůvka a Ladislav Záruba, na sekretariátu 
v Ostravě pak Jitka Kniezková. Na sekretariát také pravidelně dochází 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. 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, zveřejňuje občasné historické šachové 
kvízy o ceny a stará se též o 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. Láďa rád komunikuje s lidmi a proto se za ŠSČR a za 
sekretariát často 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 v neposlední řadě je manažerkou projektu Šachy do škol – viz její samostatná zpráva.  

Radim Borůvka je webmasterem svazového webu a zodpovídá za web a Youtube ŠSČR. Dále 
spolupracuje s extraligovými týmy na realizaci online přenosů zápasů, 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 

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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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 2021 byla věnována pozornost úpravě prostor pražského sekretariátu tak, aby vyhovovaly 
stávajícím pracovním požadavkům. Vzhledem ke stále narůstajícímu materiálu k uskladnění 
(knihy, cvičebnice, šachové soupravy, reprezentační trička a mikiny, reklamní předměty apod.) 
byla v průběhu roku 2021 pořízena nová skladovací místnost.  

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 

 

 

https://www.chess.cz/misto-na-sekretariatu-volna-zidlicka-pro-cleny/
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3. Zpráva Sportovně - technické komise pro Konferenci ŠSČR 2022 
 

Personální složení: 

Komise STK v roce 2021 pracovala ve složení: 
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“ se důsledky pandemie COVID-19 koncem roku 2020 vyhrotily 
a nakonec byl soutěžní ročník družstev 2020/2021 zrušen.  
Velký dík patří všem pořadatelům všech MČR 2021. Díky jejich úsilí se uskutečnila všechna 
vypsaná Mistrovství. Bohužel se nemohla uskutečnit některé turnaje a mj. tak musel být zrušen i 
seriál GP v rapidu 2020/2021. 
Příprava soutěžního ročníku družstev 2021/2022 již proběhla v obvyklých časových intervalech a 
všechny oddíly zaslouží uznání za odvahu, se kterou do soutěží vykročily, a samozřejmě i za 
překonávání obtíží v průběhu soutěží. 
 
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 15. 2. 2022 

Jan Malec, 
předseda STK 

 

 

 



 

V roce 2021 nejlepší v soutěžích řízených STK ŠSČR: 

Extraliga: 
zrušena 

1. liga: 
zrušena po 1. kole 

2. liga: 
zrušena 

Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev, 4. 9., Teplice: 
1. místo Moravská Slavia Brno, 2. místo ŠK ZIKUDA Turnov, 3. místo TJ Pankrác 

Mistrovství ČR v rapid šachu družstev, 5. 9., Teplice: 
1. místo Moravská Slavia Brno, 2. místo ŠK Líně, 3. místo ŠK ZIKUDA Turnov 

MČR mužů (uzavřený turnaj 10 hráčů), 18. - 29. 9., Zlín: 
1. místo GM Vojtěch Plát, 2. místo GM Štěpán Žilka, 3. místo GM Jan Krejčí 

MČR žen (uzavřený turnaj 10 hráček), 11. - 19. 9., Frýdek-Místek: 
1. místo WGM Karolína Pilsová, 2. místo Karin Němcová, 3. místo WIM Magdaléna Miturová 

MČR seniorů (U60), 7. – 15. 8., Rychnov nad Kněžnou: 
1. místo Zdeněk Urban, 2. místo Petr Malinovský, 3. místo Alexandr Marša 

MČR v rapid šachu, 21. - 22. 7., Pardubice: 
1. místo IM Jan Vykouk (2.), 2. místo GM Vlastimil Babula (6.), 3. místo IM Jakub Půlpán (7.) 

MČR v rapid šachu žen, 4. 9., Znojmo: 
1. místo WIM Kristýna Novosadová, 2. místo WIM Nataša Richterová, 3. místo WGM Olga 
Sikorová 

MČR v bleskovém šachu (kategorie muži), 11. 12. Brno: 
1. místo GM Peter Michalík, 2. místo GM David Navara, 3. místo IM Jakub Půlpán 

MČR v bleskovém šachu (kategorie senioři), 11. 12. Brno: 
1. místo FM Daniel Šorm, 2. místo FM Pavel Zpěvák, 3. místo FM Josef Mudrák 

MČR v bleskovém šachu (kategorie H18), 11. 12. Brno: 
1. místo FM Marek Miča, 2. místo FM Adam Frank, 3. místo FM Richard Stalmach 

MČR v bleskovém šachu (kategorie ženy), 11. 12. Brno: 
1. místo WGM Olga Sikorová, 2. místo WFM Táňa Holušová, 3. místo WIM Nataša Richterová 

MČR v bleskovém šachu (kategorie seniorky), 11. 12. Brno: 
1. místo Kateřina Zpěváková, 2. místo Jiřina Vávrová 

MČR v bleskovém šachu (kategorie D18), 11. 12. Brno: 
1. místo Lada Zelbová, 2. místo WFM Kristýna Laurincová, 3. místo Adéla Třasáková 

MČR seniorů (U50), 7. – 15. 8., Rychnov nad Kněžnou: 
1. místo FM Jan Bartoš, 2. místo Jindřich Korsa, 3. místo Karel Dusbaba 
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MČR seniorů (U70), 7. – 15. 8., Rychnov nad Kněžnou: 
1. místo FM Jaroslav Mojžíš, 2. místo FM Vlastimil Sejkora, 3. místo Jan Kohout 

MČR seniorů (U80, 7. – 12. 8., Rychnov nad Kněžnou: 
1. místo Vladimír Holeček, 2. místo Miloslav Jaček, 3. místo Josef Prachař 

MČR seniorů v rapid šachu: 
– 

Otevřené MČR 4členných družstev, 15. - 18. 7., Pardubice: 
1. místo ŠK ZIKUDA Turnov „A“ (1.), 2. ŠK ZIKUDA Turnov „B“ (3.), 3. místo Moravská Slavia 
Brno (4.) 

Otevřené MČR v bleskovém maratónu, 19. - 20. 7., Pardubice: 
1. místo GM Petr Neuman (1.), 2. místo IM Tomáš Kraus (3.), 3. místo IM Martin Červený (5.) 

Otevřené MČR ve Fischerových šachách, 20. 7., Pardubice: 
1. místo FM Vit Václav Valenta (2.), 2. místo FM Jiří Bauma (3.), 3. místo Martin Štoček (6.) 

Otevřené MČR v Bughouse šachu, 24. 7., Pardubice: 
1. místo Martin Tajovský + Pavel Menčík (1.), 2. místo Jiří Jezbera + Ivo Šlesinger (3.), 3. místo Dušan 

Škaloud (4.) 

14. ročníku Grand Prix České republiky v rapid šachu: 
zrušeno (sehrány jen 2 turnaje) 
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4. Zpráva Úseku talentované mládeže pro Konferenci ŠSČR 2022 
 

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

Rok 2021 byl bohužel opět velmi poznamenán epidemiologickou situací. Hrát se začalo 
v principu až v červnu, drtivá většina mezinárodních akcí byla zrušena a přesunuta na rok 
2022. S nelehkou situací se ovšem naši mládežníci porvali dobře, využívali online prostředí a 
taktéž vzorně trénovali.  

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.   

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

 

Scouting v roce 2021 

Pánové L. Vlasák, M. Novotný na „západě“ a P. Šimáček, D. Kaňovský, M. Beil na „východě“, 
společně s dalšími vybranými trenéry odvedli opět velmi dobrou práci, za kterou jim je třeba 
poděkovat. V roce 2021 to díky covidu neměli vůbec jednoduché. 

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. 8. 2021. Tentokráte je LT 
rozdělena na skupinu A, resp. B. 

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  do pořádaných turnajů. 

Listina talentů abecedně: https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2021/10/Listina-
talent%C5%AF-2021-podle-abecedy-dopln%C4%9Bno.pdf  

https://www.chess.cz/mladez/
https://www.chess.cz/komise-sscr/komise-pro-praci-s-talenty/projekt-scouting/
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2021/10/Listina-talent%C5%AF-2021-podle-abecedy-dopln%C4%9Bno.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2021/10/Listina-talent%C5%AF-2021-podle-abecedy-dopln%C4%9Bno.pdf
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Listina talentů dle kategorií: https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2021/10/Listina-
talent%C5%AF-2021-podle-kategori%C3%AD-dopln%C4%9Bno.pdf 

 

Podpora mládežnického reprezentačního výběru v roce 2021 

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. 1. - 30. 6. 2021, resp. 1. 
7. - 31. 8. 2021.  

Vyhlášení grantů: https://www.chess.cz/podpora-mladeznickeho-reprezentacniho-vyberu-v-
prvni-polovine-roku-2021/ , resp. https://www.chess.cz/podpora-mladeznickeho-
reprezentacniho-vyberu-v-lete-roku-2021/ 

Výsledky najdete na: https://www.chess.cz/vyhlaseni-vysledku-podpory-talentu-na-
turnajich-v-prvni-polovine-roku-2021/ , resp. https://www.chess.cz/vyhlaseni-vysledku-
podpory-talentu-na-turnajich-v-lete-roku-2021/  

 

Reprezentační soustředění 

 

Online soustředění 

Online soustředění mládeže proběhlo ve dnech 15. - 18. 4. 2021. Tématem soustředění byla 
především historie a její využití. Zúčastnilo se 40 hráčů a hráček, kteří byli rozděleni do tří 
skupin.  Přednášejícími byli: GM Sergej Movsesjan, IM Michal Konopka, IM Richard Biolek st., 
GM Pavel Šimáček a GM Tomáš Polák. 

Článek: https://www.chess.cz/online-reprezentacni-vyberove-soustredeni-duben-2021/  

Výběrové reprezentační soustředění mládeže (Jizbice, srpen 2021) 

Jediné soustředění naživo roku 2021 proběhlo v Jizbici v posledním prázdninovém týdnu a 
zúčastnilo se jej 28 mladých hráčů a hráček. Účastníci byli rozděleni do tří skupin pod 
vedením GM Vlastimila Babuly, FM Lukáše Vlasáka a GM Tomáše Poláka. Novinkou byly 
psychologické přednášky paní Bouškové. 

Článek: https://www.chess.cz/sachove-soustredeni-reprezentacni-mladeze-v-jizbici/  

 

Online akce 

 

Online Šachová olympiáda 2021 

Pod „vedením“ Davida Navary se naši mládežníci zúčastnili jedné z nejprestižnějších akcí 
roku! 

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2021/10/Listina-talent%C5%AF-2021-podle-kategori%C3%AD-dopln%C4%9Bno.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2021/10/Listina-talent%C5%AF-2021-podle-kategori%C3%AD-dopln%C4%9Bno.pdf
https://www.chess.cz/podpora-mladeznickeho-reprezentacniho-vyberu-v-prvni-polovine-roku-2021/
https://www.chess.cz/podpora-mladeznickeho-reprezentacniho-vyberu-v-prvni-polovine-roku-2021/
https://www.chess.cz/podpora-mladeznickeho-reprezentacniho-vyberu-v-lete-roku-2021/
https://www.chess.cz/podpora-mladeznickeho-reprezentacniho-vyberu-v-lete-roku-2021/
https://www.chess.cz/vyhlaseni-vysledku-podpory-talentu-na-turnajich-v-prvni-polovine-roku-2021/
https://www.chess.cz/vyhlaseni-vysledku-podpory-talentu-na-turnajich-v-prvni-polovine-roku-2021/
https://www.chess.cz/vyhlaseni-vysledku-podpory-talentu-na-turnajich-v-lete-roku-2021/
https://www.chess.cz/vyhlaseni-vysledku-podpory-talentu-na-turnajich-v-lete-roku-2021/
https://www.chess.cz/online-reprezentacni-vyberove-soustredeni-duben-2021/
https://www.chess.cz/sachove-soustredeni-reprezentacni-mladeze-v-jizbici/
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Článek: https://www.chess.cz/online-olympiada-2021/  

Výsledky: http://chess-results.com/tnr577518.aspx?lan=5&art=0&flag=30  

 

Online Evropský klubový pohár 2021 

Na konci března 2021 se na platformě Tornelo uskutečnila online špičková akce, které se 
zúčastnily dospělé celky (9. skončil Nový Bor, zúčastnil se reprezentační výběr či Moravská 
Slavia Brno), ale taktéž řada našich talentovaných dětí.  

Článek: https://www.chess.cz/zacina-online-evropsky-klubovy-pohar/  

Výsledky: http://chess-
results.com/tnr550240.aspx?lan=5&art=16&fed=CZE&turdet=YES&flag=30  

 

Hybridní ME mládeže (Praha, 15. - 21. 10. 2021) 

Dvanáct mládežnických reprezentantů se v pražském hotelu Don Giovanni zúčastnilo novinky 
ve světě šachu, hybridního ME mládeže. Každá země (zúčastnilo se celkem 32 zemí) hrála 
„doma“, na platformě Tornelo online z jednoho místa. Z českých zástupců se nejvíce dařilo 
Lucii Rybáčkové, která v kategorii D12 obsadila 18. místo. 

Články: https://www.chess.cz/pozvanka-na-hybridni-me-mladeze-praha-15-21-10-2021/ , 
https://www.chess.cz/dvanact-cechu-sbiralo-zkusenosti-na-hybridnim-me-junioru-a-
mladeze/  

Výsledky: http://chess-
results.com/tnr582072.aspx?lan=5&art=0&fedb=CZE&turdet=YES&flag=30  

 

Reprezentační turnaj družstev Dámy vs. Střelci, resp. Věže vs. Pěšci  

Na konci dubna se na platformě lichess.org uskutečnila repríza loňského utkání na Letních 
šachových Pardubicích. Tentokráte zápas vyzněl zcela ve prospěch juniorů. 

Článek: https://www.chess.cz/strelci-nedali-sanci-damam-veze-remizovaly-s-pesci/    

 

Online Světový pohár v rapidu mládeže 

V kategorii chlapců do 16 let obsadil Jakub Kůsa 50. místo, v kategorii dívek do 16 let patří 
Martině Šťastné pěkné 33. místo. Organizačně akci zajistil Ing. Petr Záruba. 

Článek: https://www.chess.cz/online-svetovy-pohar-v-rapidu-mladeze/  

https://www.chess.cz/online-olympiada-2021/
http://chess-results.com/tnr577518.aspx?lan=5&art=0&flag=30
https://www.chess.cz/zacina-online-evropsky-klubovy-pohar/
http://chess-results.com/tnr550240.aspx?lan=5&art=16&fed=CZE&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr550240.aspx?lan=5&art=16&fed=CZE&turdet=YES&flag=30
https://www.chess.cz/pozvanka-na-hybridni-me-mladeze-praha-15-21-10-2021/
https://www.chess.cz/dvanact-cechu-sbiralo-zkusenosti-na-hybridnim-me-junioru-a-mladeze/
https://www.chess.cz/dvanact-cechu-sbiralo-zkusenosti-na-hybridnim-me-junioru-a-mladeze/
http://chess-results.com/tnr582072.aspx?lan=5&art=0&fedb=CZE&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr582072.aspx?lan=5&art=0&fedb=CZE&turdet=YES&flag=30
https://www.chess.cz/strelci-nedali-sanci-damam-veze-remizovaly-s-pesci/
https://www.chess.cz/online-svetovy-pohar-v-rapidu-mladeze/
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Školní online Mistrovství Evropy v rapid šachu   

Kvalifikace se na začátku prosince zúčastnili v kategorii do 10 let Jan Bára (19. místo) a Vít 
Hlinka (72. místo) 

Článek: https://www.chess.cz/skolni-online-mistrovstvi-evropy-v-rapid-sachu-2021-2/  

Výsledky: https://chess-results.com/tnr583145.aspx?lan=5&art=1&rd=7&flag=30 

 

Online ME Amatérů (10. - 28. duben 2021) 

Online ME Amatérů, které se uskutečnilo ve 4 kategoriích dle ratingu  

(A: 1000-1400, B: 1401-1700, C: 1701-2000, D: 2001-2300) se zúčastnila velká řada českých 
mládežníků, kteří si obzvláště v nejsilnější kategorii vedli skvěle:  

4. místo obsadil FM Jakub Stinka, 6. místo Vlastimil Babula ml., 8. místo Petr Gnojek a 11. 
skončil Adam Frank! 

Článek: https://www.chess.cz/online-me-amateru-2021/  

 

Online MČR v bleskovém šachu 

Šampionátu se zúčastnila mj. celá řada našich mládežníků.  

Článek: https://www.chess.cz/mcr-v-online-bleskovem-sachu-2021/   

 

Dívčí šach 

Výraznou roli na poli dívčího šachu hrál i v roce 2021 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 2021 taktéž pokračovaly 1-2 x měsíčně velmi oblíbené skype tréninky WGM Yulie 
Movsesjanové s vybranou skupinkou dívek.  

 

Mistrovství Evropy žen (Rumunsko, srpen 2021)  

Pod dohledem WGM Movsesjanové jela na velmi silně obsazenou soutěž na zkušenou Lada 
Zelbová, normu WIM uhrála skvěle hrající Anna Marie Koubová! 

https://www.chess.cz/skolni-online-mistrovstvi-evropy-v-rapid-sachu-2021-2/
https://chess-results.com/tnr583145.aspx?lan=5&art=1&rd=7&flag=30
https://www.chess.cz/online-me-amateru-2021/
https://www.chess.cz/mcr-v-online-bleskovem-sachu-2021/
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Článek: https://www.chess.cz/me-zen-2021/  

Výsledky: https://chess-
results.com/tnr573407.aspx?lan=1&art=25&fedb=CZE&turdet=YES&flag=30  

 

International Female Battle 

Stříbro do ČR! 

Článek: https://www.chess.cz/cesky-druhe-na-international-female-battle/  

 

Individuální tréninky (IT) 

KPT navrhla a VV schválil na jaře roku 2021 nové rozdělení Individuálních tréninků (IT) a 
Individuálních smluv (IS). Dle svého původního záměru se snižoval počet smluv IT. Naopak 
byly vytvořeny tzv. Individuální smlouvy, jejichž cílem je více podpořit vyčnívající jednotlivce 
a současně motivovat další mládežníky k ambici získání vlastní Individuální smlouvy. 

Článek: https://www.chess.cz/individualni-treninky-it-a-individualni-smlouvy-is-od-1-kvetna-
2021/  

 

Motivační smlouvy 

Roční podporu na turnaje a tréninky v roce 2021 dostal největší talent českého šachu, Václav 
Finěk. 

 

Domácí akce: 

Reprezentační tábory Domašov a Palučiny 

Ve dnech 1. - 10. července 2021 se uskutečnil šachový tábor v Domašově nad Bystřicí. 
Trenéry byli pod vedením Richarda Biolka st.: Igor Štohl, Marek Vokáč, Pavel Šimáček, Tereza 
Rodshtein, David Kaňovský a Richard Biolek ml..  

Palučinský letní šachový tábor proběhl na přelomu července a srpna 2021. Za účasti Viktora 
Lázničky a Jana Votavy byli trenéry 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/sachovy-tabor-v-domasove-nad-bystrici/ , resp. 
https://www.chess.cz/41-rocnik-palucinskeho-tabora-ozdoben-velmistry-i-kouzly/  

https://www.chess.cz/me-zen-2021/
https://chess-results.com/tnr573407.aspx?lan=1&art=25&fedb=CZE&turdet=YES&flag=30
https://chess-results.com/tnr573407.aspx?lan=1&art=25&fedb=CZE&turdet=YES&flag=30
https://www.chess.cz/cesky-druhe-na-international-female-battle/
https://www.chess.cz/individualni-treninky-it-a-individualni-smlouvy-is-od-1-kvetna-2021/
https://www.chess.cz/individualni-treninky-it-a-individualni-smlouvy-is-od-1-kvetna-2021/
https://www.chess.cz/sachovy-tabor-v-domasove-nad-bystrici/
https://www.chess.cz/41-rocnik-palucinskeho-tabora-ozdoben-velmistry-i-kouzly/
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Tréninkový šachový kemp – Zruč 2021 (10. - 14. 7. 2021) 

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/soustredeni-zruc-2021/  

 

MČR v bleskovém šachu (Brno, 13. prosince 2021). 

Nejlepšími mládežníky se stali Marek Miča a Lada Zelbová 

Článek: https://www.chess.cz/mistry-republiky-v-bleskovem-sachu-jsou-michalik-a-sikorova/ 

Výsledky: https://chess-results.com/tnr584933.aspx?lan=5&art=4  

 

Mezinárodní akce: 

Drtivá většina akcí, včetně ME a MS mládeže, byla bohužel kvůli onemocnění covid-19 
odložena na rok 2022. 

 

ME rapid/ blesk (Katowice, 16. - 19. 12.) 

Skvěle obsazeného šampionátu se zúčastnila i skupinka našich mládežníků. 

Článek: https://www.chess.cz/me-v-katowicich/  

Výsledky: https://katowice2021.eu/starting-list-rapid/ , https://katowice2021.eu/european-
blitz-and-rapid-chess-championship-blitz/  

 

ME rapid/blesk mládeže (Novi Sad, 26. - 31. 12. 2021) 

V kategorii do 8 let obsadil Jindřich Trejbal 15. místo, Jan Bára se v kategorii do 10 let umístil 
na 21. místě. 

Článek: https://www.chess.cz/me-rapid-blesk-mladeze-2021-srbsko/   

Výsledky: http://chess-results.com/tnr595239.aspx?lan=5&art=25&fedb=CZE  

 

 

https://www.chess.cz/soustredeni-zruc-2021/
https://www.chess.cz/mistry-republiky-v-bleskovem-sachu-jsou-michalik-a-sikorova/
https://chess-results.com/tnr584933.aspx?lan=5&art=4
https://www.chess.cz/me-v-katowicich/
https://katowice2021.eu/starting-list-rapid/
https://katowice2021.eu/european-blitz-and-rapid-chess-championship-blitz/
https://katowice2021.eu/european-blitz-and-rapid-chess-championship-blitz/
https://www.chess.cz/me-rapid-blesk-mladeze-2021-srbsko/
http://chess-results.com/tnr595239.aspx?lan=5&art=25&fedb=CZE
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Uzavřené IM a GM turnaje 

Řada našich mladých talentů již dosáhla úrovně, kdy se jim otevírají možnosti pokusit se o 
zisk mezinárodních titulů. Zúčastnili se řady uzavřených IM a GM turnajů, V. Fiňkovi a A. 
Frankovi se podařilo získat první normy pro udělení titulu mezinárodního mistra!  

GM, IM turnaj Vezerkepzo, Budapešť (13. - 21. 5. 2021, J. Kůsa, J. Němec) 

Článek: https://www.chess.cz/turnaj-vezerkepzo-gm-a-im-budapest-13-21-5-2021/ 

IM turnaj Wien (18. - 26. září 2021, A. Frank, M. Miča) 

Článek: https://www.chess.cz/adam-frank-splnil-normu-im-na-velmistrovskem-turnaji-ve-
vidni/  

IM turnaj Brno (20. - 28. 11. 2021, Václav Finěk, Jakub Kůsa) 

Článek: https://www.chess.cz/prvni-norma-im-vaska-finka/  

 

Futures 2021 (14. - 20. 6. 2021) 

V rámci Pražského šachového festivalu (PICF 2021) se uskutečnil uzavřený turnaj mladých 
talentů, Futures 2021. Tentokráte jsme měli v desetičlenném mezinárodním startovním poli 
pětici zástupců – Matyáš Paseka, Karel Brožka a Jáchym Šmolík získávali především 
zkušenosti, Matouš Hlavina obsadil třetí příčku a vítězství si před polským talentem K. 
Warcholem z Prahy odvezl Jakub Vojta! Účastníci měli opět možnost hrát hned vedle 
světových hvězd, měli na sobě reprezentativní polokošile, saka, polobotky a každý měl 
během turnaje svého patrona, špičkového velmistra z hlavního turnaje - příprava na roli 
úspěšného profesionálního hráče!     

Článek: https://www.chess.cz/prazsky-sachovy-festival-ovladl-american-shankland-nguyen-
ctvrty/  

Výsledky: http://chess-results.com/tnr563936.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES&flag=30  

 

 

 

Mistrovství Evropské Unie (Kouty nad Desnou, 14. - 22. 8. 2021) 

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 

https://www.chess.cz/turnaj-vezerkepzo-gm-a-im-budapest-13-21-5-2021/
https://www.chess.cz/adam-frank-splnil-normu-im-na-velmistrovskem-turnaji-ve-vidni/
https://www.chess.cz/adam-frank-splnil-normu-im-na-velmistrovskem-turnaji-ve-vidni/
https://www.chess.cz/prvni-norma-im-vaska-finka/
https://www.chess.cz/prazsky-sachovy-festival-ovladl-american-shankland-nguyen-ctvrty/
https://www.chess.cz/prazsky-sachovy-festival-ovladl-american-shankland-nguyen-ctvrty/
http://chess-results.com/tnr563936.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES&flag=30
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z deseti zemí EU. Naši hráči a hráčky měli velmi slušnou konkurenci a výborné trenérské 
zázemí, které využili ke skvělým výsledkům. 

Články: https://www.chess.cz/19-mistrovstvi-eu-mladeze-2021/,  
https://www.chess.cz/mistrovstvi-evropske-unie-mladeze-dohrano/  

Výsledky: http://chess-results.com/tnr573696.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30 

 

Uppsala Young Champions 2021 (SWE, 29. 10. - 3. 11. 2021) 

Šestice vybraných mládežníků dostala opět po roce 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 tentokráte obzvláště Jáchym Němec, který obsadil výborné 5. 
místo!  

Články: https://www.chess.cz/mladez-ve-svedsku-2/ , https://www.chess.cz/uppsala-young-
champions-28-10-3-11-2021/  

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

 

MS škol, EXPO DUBAI 2020  

Do finále v Dubaji se ve dnech 25. - 29. listopadu 2021 probojovalo Gymnázium Petra 
Bezruče Frýdek – Místek (Marek Miča, Adam Frank, Ondřej Nytra, Lucie Fizerová, Kateřina 
Fárková, Martin Vašínek, Ferdinand Buchta, Jan Gnojek a kapitán Jakub Rabatin), které 
nakonec v silné konkurenci obsadilo skvělé páté místo! 

Článek: https://www.chess.cz/gymnazium-petra-bezruce-na-finale-ms-skol-expo-dubai-
2020/  

 

 

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/ 

 

https://www.chess.cz/19-mistrovstvi-eu-mladeze-2021/
https://www.chess.cz/mistrovstvi-evropske-unie-mladeze-dohrano/
http://chess-results.com/tnr573696.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30
https://www.chess.cz/mladez-ve-svedsku-2/
https://www.chess.cz/uppsala-young-champions-28-10-3-11-2021/
https://www.chess.cz/uppsala-young-champions-28-10-3-11-2021/
https://www.uppsalayoungchampions.se/en/players-2/
https://www.chess.cz/gymnazium-petra-bezruce-na-finale-ms-skol-expo-dubai-2020/
https://www.chess.cz/gymnazium-petra-bezruce-na-finale-ms-skol-expo-dubai-2020/
https://www.youtube.com/channel/UCmpwgcdrxF7WOeh9-XZE3sg
https://www.chess.cz/trenerske-dialogy-online-pro-vsechny/
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Výroční ceny ŠSČR  

Talentem roku 2021 byl zvolen Václav Finěk (nar. 2010, 2419F), který splnil svou první normu 
IM a je ve světovém žebříčku první mezi hráči narozenými 2010 a později. 

Článek: https://www.chess.cz/vyrocni-ceny-predany-sachisty-roku-navara-a-nemcova/  

 

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

Našim talentovaným mládežníkům přeji, aby se situace stabilizovala a dostali tak prostor 
svobodně žít a tím pádem i hrát šachy a plně ukázat, co v nich je! 

 

Petr Pisk 
Manažer reprezentace mládeže ČR 

 

 
 

 

https://www.chess.cz/vyrocni-ceny-predany-sachisty-roku-navara-a-nemcova/


  ZPRÁVA VV ŠSČR NA KONFERENCI ŠSČR 

 

 19 

5. Zpráva Úseku mládeže pro Konferenci ŠSČR 2022 
 

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 2021 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). Kateřina Šimáčková byla pověřena řízením Mistrovství Čech 
mládeže do 16 let, Mistrovství Čech dětí do 8 a 10 let a rapid soutěžemi (Mistrovství ČR 
juniorů a juniorek v rapid šachu a Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže). 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). 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. 

 

Komise mládeže se snažila zajistit uspořádání všech plánovaných akcí, které pod KM spadají. 
Protiepidemiologická opatření nám však znemožnila některé akce uspořádat. Mistrovství ČR 
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mládeže do 16 let bylo přeloženo z března na červen a uskutečnilo se. Mistrovství ČR dětí do 
8 let bylo přeloženo z května na září a uskutečnilo se. Mistrovství Čech mládeže do 16 let se 
uskutečnilo v plánovaném termínu. Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let se 
uskutečnilo v plánovaném termínu. Mistrovství Čech mládeže do 10 let se uskutečnilo 
v plánovaném termínu. Mistrovství České republiky juniorek v kategoriích D18 a D20 se 
uskutečnilo v červnu. Mistrovství České republiky juniorů v kategoriích H18 a H20 se 
uskutečnilo v červnu. Polofinále MČR juniorů v kategoriích H18 a H20 2021/2022 se 
uskutečnilo v tradičním listopadovém termínu. Polofinále MČR juniorek v kategoriích D18 a 
D20 2021/2022 se uskutečnilo listopadu. V plánovaných termínech se uskutečnila i 
Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu a Mistrovství ČR juniorů a juniorek v rapid šachu.  

 

Mistrovství ČR družstev starších žáků a Mistrovství ČR školních týmů bylo zrušeno. 
Mistrovství ČR družstev mladších žáků se uskutečnilo v plánovaném termínu. V 1. lize 
mládeže byl odehrán pouze úvodní sraz. Další kola byla odložena a již nebyla dohrána. 
Družstva Extraligy mládeže v červnu dohrály odložené zápasy ze základních skupin. V září se 
uskutečnilo finále A, ve kterém se rozhoduje o medailistech. Finále B bylo zrušeno. KM ŠSČR 
rozhodla o zrušení postupů a sestupů z ligových soutěží mládeže 2020/2021.  

Na základě mnoha stížností účastníků řešila KM ŠSČR nezvládnuté Mistrovství Čech mládeže 
do 16 let, které uspořádal Robert a Petr šachy, z. s. v Herlíkovicích v říjnu 2021. 

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 
mládežnických mistrovství zajištěny kvalitní on-line přenosy. Mistrovství ČR mládeže bylo 
kompletně přenášeno on-line.  
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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 2021 připravila Komise mládeže „Projekt podpory šachových oddílů a kroužků“. Pro 
projekt byla alokována částka 1.600.000 Kč. Komise mládeže kromě jiného zjednodušila 
administrativu projektu. Podmínky projektu splnilo 2 459 hráčů ze 141 oddílů. Částka pro 1. 
úroveň byla 6 584 Kč, pro 2. úroveň 13 169 Kč a pro 3. úroveň 19 753 Kč. Podmínky pro 1. 
úroveň splnilo 63 oddílů, 2. úroveň 54 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 2021 

Mistrovství ČR juniorů a dorostenců: 

H20: 1. FM Richard Mládek, 2. FM Marek Miča, 3. FM Richard Stalmach. 

H18: 1. FM Marek Miča, 2. FM Richard Stalmach, 3. FM Ondřej Švanda. 

Mistrovství ČR juniorek a dorostenek: 

D20: 1. WFM Kristýna Laurincová, 2. Anna Lhotská, 3. Lada Zelbová. 

D18: 1. WFM Kristýna Laurincová, 2. Anna Lhotská, 3. Lada Zelbová. 

Mistrovství ČR mládeže do 16 let: 

H16: 1. Matouš Hlavina, 2. Ondřej Skýpala, 3. Vlastimil Babula. 

H14: 1. Jáchym Šmolík, 2. Karel Brožka, 3. Daniel Pražák. 

H12: 1. Lukáš Zelba, 2. Vladimír Veverka, 3. Matyáš Roubal. 



  ZPRÁVA VV ŠSČR NA KONFERENCI ŠSČR 

 

 22 

 

H10: 1. Matěj Mydlář, 2. Marek Koždoň, 3. Martin Michael Mikulka. 

D16: 1. Adéla Třasáková, 2. Lucie Fizerová, 3. Martina Šťastná. 

D14: 1. Emma Dobsa, 2. Beáta Havelková, 3. Adéla Janoušková. 

D12: 1. Lucie Rybáčková, 2. Lenka Mikešová, 3. Kristýna Dorazilová. 

D10: 1. Veronika Vančáková, 2. Sofiia Markina, 3. Zuzana Stará. 

 
Mistrovství ČR juniorů a juniorek v rapid šachu: 

H20: 1. Matouš Eret. 

H18: 1. Ondřej Jareš. 

H16: 1. Ondřej Jareš. 

D20: 1. Martina Šťastná. 

D18: 1. Martina Šťastná. 

D16: 1. Martina Šťastná. 

Družstva: 1. 2222 ŠK Polabiny. 

 

Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu: 

H14: Daniel Pražák. 

H12: Bayarjavkhlan  Delgerdalai. 

H10: Václav Kroulík. 

D14: Lada Zelbová. 

D12: Amálie Zádrapová. 
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D10: Nikol Bartečková. 

 

Extraliga mládeže: 

1. Beskydská šachová škola, 2. ŠK Staré Město, 3. KŠ Říčany 1925. 

Mistrovství ČR družstev mladších žáků: 

1. ŠK Staré Město, 2. Region Panda, 3. Sokol Klatovy. 

 

Zpracoval: Zdeněk Fiala 
předseda Komise mládeže ŠSČR 

 

Zpráva Trenérské komise 

Komise se pravidelně jednou měsíčně setkávala online s výjimkou jednoho osobního setkání 
ve Zruči nad Sázavou. Zápisy jsou k dispozici na webu Šachového Svazu. Covidová opatření 
nám bohužel komplikovala pořádání akcí, přesto se téměř všechny plánované podařilo 
uskutečnit. 
 
Za velkého zájmu trenérů proběhla na podzim dvě doškolení (Olomouc, Praha) spojená s 
vyhlášenou trenérskou amnestií. Na letošní rok jsou plánovány celkem 4 
konference/doškolení se zaměřením na posílení trenérských kompetencí. 
 
Studium T2 úspěšně dokončilo 10 posluchačů, u jednoho je vyžadováno přepracování 
závěrečné práce, 5 posluchačů studium nedokončilo. V případě zájmu, plánujeme na podzim 
otevřít další ročník T2. 
 
Dvouleté náročné studium T1 úspěšně ukončilo 6 trenérů/trenérek, dalších 5 si závěrečné 
zkoušky zatím odložilo.  Komise plánuje změny T1 tak, aby byla pro trenéry dostupnější a více 
zaměřená na naše potřeby v porovnání s jinými sporty.  
 
Vznikl Klub aktivních trenérů, který má 32 členů a stále přibývají další. Uskutečnil se první 
nákup na Chessbase s atraktivní slevou a každou první středu v měsíci probíhá společné 
online setkání na zajímavá témata. 
 
Byl podán návrh rozpočtu komise na letošní rok. Vzhledem k nedostatku financí byly 
plánované projekty Šachy pro seniory a Příručka pro trenéry přesunuty na příští rok.  
 
Probíhá testování platforem pro výuku šachu (LearningChess, ChessKid a My-Chess) s cílem 
dát doporučení pro svazovou podporu jedné z nich od léta 2022. 
 
V letošním roce plánujeme start šachové Akademie určené pro šachové vzdělávání 
dospělých. Výuka bude probíhat formou webinářů, na které se bude možno přihlásit 
jednotlivě. Program bude průběžně konzultován s účastníky a doplňován. 
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Proběhne  úprava T4 online s rozdělením na část pro pedagogy a část pro šachisty. 
 
Komise nabízí Krajským šachovým svazům pomoc s pořádáním T3, podrobnosti je možné 
domluvit. 
 
Do komise byl  22. února namísto  Marka Vokáče kooptován Michal Novotný. 
 
V Praze 13/2/2022 

Evžen Pospíšil 

 

Zpráva manažerky projektu Šachy do škol  

V září 2021 byl zahájen další ročník projektu Šachy do škol. Po velkou část tohoto, 
bohužel opět covidového, školního roku bylo pro vedení škol velmi náročné organizovat 
odpolední zájmovou činnost s ohledem na všechna opatření a omezení, která školám 
znesnadňovala i běžnou výuku. Celkem je nyní zapojeno do Šdš  98 škol (5 škol se přihlásilo 
v pololetí), což znamená mírný nárůst. Šachy jako předmět nebo v rámci předmětu 
matematiky jsou vyučovány na 12 zapojených školách. Dohromady se v rámci projektu Šachy 
do škol šachové hře věnuje více než 1650 dětí. 

Podmínky pro zapojení škol do projektu byly mírně upraveny. Školy, které vyučují 
šachy jako předmět, získávaly dosud dle smlouvy 3000Kč jako příspěvek na odměnu pro 
vyučujícího. Protože se však na některých školách vyučují šachy ve vícero skupinách a 
vyučujících tedy může být i více než jeden, tento příspěvek byl navýšen dle počtu skupin.  

V červnu 2021 byla poprvé vyhodnocena celoroční online soutěž v kategorii 
jednotlivců i školních týmů, která byla založena na bázi pravidelného řešení šachových úloh. 
Soutěž jsme organizovali společně s šachovým trenérem Martinem Beilem a první ročník 
proběhl na portále Šachy Dolmen. V červnu byly rozeslány ceny – šachové vybavení do 
školních kroužků nejúspěšnějších škol a věcné ceny pro jednotlivce. Celkově byla hodnota 
věcného cenového fondu v prvním roce soutěže 20.000 Kč. Více než 200 dětí vyřešilo za celý 
školní rok téměř 11 500 testů, jen za druhé pololetí přes 60 tisíc jednotlivých úloh. Druhý 
ročník této soutěže byla zahájen v listopadu nynějšího školního roku a tentokrát běží 
v novém prostředí portálu My-Chess. Každý měsíc vyhodnocujeme jednotlivce, rozesíláme 
odměny. Hodnota cenového fondu byla navýšena na 30.000Kč, podstatnou část tvoří ceny 
pro soutěž školních týmů – šachové soupravy pro školní kroužky.  Chtěla bych zde poděkovat 
Martinovi Beilovi za obětavou práci a všechen čas, který přípravě této soutěže věnuje.  

Ve školním roce 2020-2021 bohužel nemohl proběhnout Přebor škol až do svého 
finále a byl z důvodu pandemie zrušen. Do dalšího roku 2021-2022 jsme sice vstupovali 
s nadějí, že by organizace přeboru mohla být již snadnější, přesto ale krajská kola nakonec 
probíhají jen v některých krajích. Pro školy byl vývoj pandemie zvládnutelný jen s vypětím sil, 

https://www.chess.cz/sachy-do-skol/jak-se-zapojit/
http://www.sachydoskol.cz/zaverecne-hodnoceni-online-souteze-sds-a-sachy-dolmen/
http://www.sachydoskol.cz/souteze/
http://www.sachydoskol.cz/souteze/
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je tedy pochopitelné, že výpravy školních týmů na okresní kola nemohly být samozřejmostí 
jako v předchozích letech, obavy a riziko karantén pro celé třídy často převážily.   

V říjnu 2020 jsem školy informovala o pozvánce Kanceláře generálního komisaře na 
EXPO 2020 k účasti na World Online School Chess Tournament EXPO Dubai 2020, který byl 
organizován španělským pavilonem výstavy. Do tohoto turnaje se přihlásil tým Gymnázia 
Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Podařilo se mu projít náročnou kvalifikací, které se účastnilo 
přes 300 týmů z celého světa a postoupili tak do finálové fáze turnaje, která proběhla ve 
dnech 25. - 29. 11. 2021 přímo v místě konání zápasu o titul mistra světa. Tým ve složení 
Marek Miča, Adam Frank, Ondřej Nytra, Lucie Fizerová, Kateřina Fárková, Martin Vašínek, 
Ferdinand Buchta a Jan Gnojek pod trenérským vedením Jakuba Rabatina obsadili krásné 5. 
místo.  Družstvo gymnázia obdrželo po předchozí dohodě příspěvek na náklady ve výši 15 
tisíc korun z rozpočtu Šdš. V případě tohoto turnaje bych ráda poděkovala Petrovi Zárubovi 
za zajištění technické podpory akci. 
 

Na webových stránkách pravidelně informuji o mezinárodních turnajích určených pro 
školáky nebo školní družstva. V prosinci proběhlo například Evropské školní online 
mistrovství v rapid šachu, kam se přihlásili dva účastníci v kategorii U10.  V současné době je 
otevřena registrace na březnový ISF-FIDE online školní světový pohár v šachu, který je určen 
nejen pro školáky a studenty, ale mohou se zúčastnit i jejich vyučující.  

 
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 stále přístupný všem učitelům ze zapojených škol 
s výraznou slevou a zcela zdarma všem studentům učitelských oborů na vysokých školách.    
V roce 2022 i v letech následujících se chci zaměřit především na podporu vzdělávání 
pedagogů v šachové oblasti (didaktika a metodika) a podporu pořádání seminářů v krajích a 
zlepšit tak podmínky pro růst projektu Šdš.   

 
Oceňuji spolupráci krajských koordinátorů Šdš, krajských komisí mládeže a mnoha 

dalších aktivních členů svazu, kteří pořádají nejrůznější akce pro školy a pravidelně mi posílají 
odkazy na své články o školních šachových událostech, turnajích, školeních.  Děkuji kolegům 
z dalších komisí, KM, KMK a TK, členům VV a kolegům na sekretariátu za spolupráci a pomoc 
při zlepšování podmínek, které motivují školy zapojovat se do projektu Šachy do škol a 
nabízet svým žákům a studentům šachy jako kvalitní obsah zájmové činnosti a užitečný 
nástroj, který jim pomáhá naplňovat cíle jejich školních vzdělávacích plánů. 

 

Mgr. Venuše Souralová 
Manažerka projektu Šachy do škol 

 

 

https://www.chess.cz/gymnazium-petra-bezruce-na-finale-ms-skol-expo-dubai-2020/
https://www.chess.cz/fide-isf-skolni-svetovy-pohar-v-online-sachu-2022/
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Zpráva koordinátora projektu KTCM 

Navzdory nepříznivé situaci krajská centra fungovala v rámci možností dobře. 
Data zasílání konečných zpráv: 
28.10. ŠSLK 
8.11. MKŠS 
14.11. KHŠS 
15.11. ŠSPK, KŠSKV 
17.11. SŠS, ŠSZK 
18.11.  JMŠS, ŠSOK 
22.11. JŠS 
23.11. PDŠS 
29.11. Praha 
30.11. KŠSV 
9.12. ÚKŠS 
Požadavky splnila všechna centra. 
 
Problém nadále spatřuji v rozdílném přístupu krajů – zatímco některé pořádají soustředění a 

tábory, další jednoduše rozdělí peníze do oddílů, a to je víceméně vše. Bližší údaje o 
proběhlých akcích: 

 
KHŠS – 16 webinářů (IM Kaňovský), tábor (FM Roško, FM Buločkin) 
JŠS – 6 online bloků (IM Kaňovský, IM Biolek srov.), 3 tábory 
JMŠS –  0 soustředění 
KŠSKV – online přednášky ve spolupráci s ŠSPK (IM Hagarová) 
ŠSLK – 0 soustředění 
MKŠS – samostatná soustředění v rámci regionálních struktur 
ŠSOK –  2 víkendová soustředění, tábor (GM Štohl, GM Vokáč, GM Šimáček, WGM Rodshtein,   
 IM Kaňovský, IM Biolek st., IM Biolek jr.) 
PDŠS –  trenérský doprovod na krajském přeboru a MČECH (FM Havelka, Pokorný, Kupsa) 
ŠSPK – víkendové soustředění (IM Juřek, Nováček, Truksa, Kopřiva), 4 jednodenní soustředění 

(GM Petr, IM Juřek,..) 
Praha – 4 soustředění (GM Lanka, IM Berezjuk, Vlasák, FM Tůma, FM Šimek) 
 trenérský doprovod na polofinále juniorů (IM Berezjuk) 
SŠS – soustředění (IM Hagarová, IM Jasný, CM Baláček, Stárek, Matějovský, Pýcha, Pýchová), 
             3 tábory (IM Sodoma, FM Novnotný, CM Baláček, Stárek) 
ÚKŠS – 4 soustředění (IM Berezjuk, FM Rubeš, Mikeš, Chrz) 
KŠSV – 9 soustředění (GM Velička, Mičulka) 
ŠSZK – 0 soustředění (plánované podzimní muselo být zrušeno) 
 
 
Dobrovolné zasílání materiálů z KTCM se nesetkalo s velkým úspěchem, světlou výjimkou byl 

SŠS. 
 

Richard Biolek jr. 
V Olomouci 28.12. 
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6. Zpráva Organizační komise pro Konferenci ŠSČR 2022 
 

Organizační komise (OK) pracovala v roce 2021 ve složení předseda Viktor Novotný a členové 
Jitka Kniezková, Jiří Krejnický (nahradil F. Štrosse), Jan Kropík, Martin Šmajzr a Ladislav 
Záruba.  

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.  

Každoroční aktualizací údajů prošlo v roce 2021 celkem 20.765 členů, z toho 13.249 
s registrací, konkrétně 1461 dětí do 10 let, 3544 dětí do 18 let, 6335 dospělých a 1909 
seniorů, 7.451 bez registrace a 65 členů se registrovalo individuálně (nárůst o 39). 

Registrací (spojenou s platbou členských příspěvků) je tak o dalších 675 méně než vloni.  
Absolutní většinu úbytku tvoří děti do 10 let. Naopak vzrostl počet členů bez registrace 
(+756) a významně i počet individuálních členů, o 39 z 26 na 65.    

Od ledna 2021 bylo do ŠSČR zaevidováno 988 nových členů s registrací. Nepřekvapí, že jde 
hlavně o děti – 511 do 10 let a 295 do 18 let. Nově se zaevidovalo i 135 dospělých a dokonce 
i 8 seniorů, přičemž nejstaršímu bylo přes 80 let! Mezi 39 novými individuálními členy 
najdeme především mladší muže, ale zastoupeny jsou obě pohlaví i široká věková škála. 
Dalších 97 nových členů se zatím zaevidovalo bez registrace, zajímavé je, že pouze 4 do 
března v rámci každoročních aktualizací údajů a 93 pak až od září. Stejně jako vloni tak máme 
pouze něco málo přes 1000 nových členů, zatímco před covidem to býval i dvojnásobek.  

V průběhu roku provedla OK celkem 285 přestupů (což je další celkem významný pokles) a 
zaregistrovala v soutěžích 270 cizinců (návrat k předcovidovému období).  

 

Viktor Novotný 
předseda OK ŠSČR 
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7. Zpráva Komise pro marketing a komunikaci pro Konferenci ŠSČR 
2022 

 

V roce 2021 měla, jako každý rok, Komise pro marketing a komunikaci mnoho práce a plánů, 
jak zpestřit šachové dění v České republice. Tak jako vše, i PR sekce byla ovlivněna 
jednotlivými řeckými písmenky poletujícími v jednotlivých obdobích roku. Pojďme si tedy 
alespoň v rychlosti shrnout základní oblasti, kterým se komise  v uplynulém roce věnovala: 
 

∞ Popularizace šachu v médiích 
 
Zájem českých médií o šachové události, osobnosti a další témata neupadal ani v roce 
2021. KMK ŠSČR k tomuto stavu přispívá pravidelným informačním servisem v 
podobě tiskových zpráv a přímé komunikace s významnými sportovními redakcemi, 
velmi dobrou práci odvádíte i vy sami ve svých regionech. 
 
Zásadní je, že i nadále pokračovala rubrika v Lidových novinách. Články Pavla 
Matochy se po celý rok věnovaly aktuálnímu dění doma i ve světě, glosovaly největší 
turnaje a upozorňovaly na šachové zajímavosti.  
 
Jednou z mediálně nejvděčnějších událostí byl prosincový souboj o titul mistra světa. 
Dubajské zápolení mezi obhájcem titulu Magnusem Carlsenem a Rusem Janem 
Něpomňaščim sledovala téměř všechna hlavní zpravodajská média včetně České 
televize, Českého rozhlasu, Hospodářských novin, Lidových novin, Mladé fronty 
DNES, webu Sport.cz, ale třeba i týdeník Respekt. 

 
Šachové čtení na víkend 30. 10. 2021, Lidové noviny 
 
Ve stejné době českými médii rezonovalo i vystoupení šachistů z frýdecko-
místeckého gymnázia na mezinárodním turnaji, který se konal rovněž při EXPU 
v Dubaji. Hodnotné páté místo našich nadějí si našlo cestu třeba do vysílání Českého 
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rozhlasu a Televize Polar a na stránky Deníku. Hlavně pražská média pak zaujalo 
mistrovství Evropy seniorských družstev. 
 
Bez povšimnutí nezůstal (Sport.cz, Právo, Lidové noviny, MF DNES, iDNES.cz) ani 
úspěch Davida Navary, jenž na zářijovém mistrovství Evropy v Reykjavíku obsadil 
deváté místo, a výkon Navarova Nového Boru. Nejlepší domácí celek obsadil na 
Evropském klubovém poháru stříbro, což neuniklo redaktorům z MF DNES a Lidových 
novin. 
 
Mnoho témat se dostalo podobně jako v předchozích letech do regionálních mutací 
Deníku. Jedním z nich je životní jubileum – devadesátiny – jednoho 
z nejvýznamnějších domácích šachových trenérů a metodiků Evžena Gonsiora. Ohlas 
v mnoha sportovních médiích přineslo i nečekané úmrtí velmistra Marka Vokáče. 
Zejména ve slovenských médiích dostal velký prostor velmistr Ján Markoš. Nejen o 
šachu, ale i o svém náhledu na svět a vztah člověka a moderních technologií vyprávěl 
třeba v deníku Pravda, Hospodárských novinách nebo ve slovenských verzích 
magazínu Forbes a Deníku N. 
 
Ve světě lifestylových médií fungují silné příběhy. Třeba ten o jedenáctiletém 
nigérijském utečenci Tanimu Adewumimu, jenž je majitelem obřího šachového 
talentu a sní o tom, že se stane nejmladším velmistrem v historii. Číst jste mohli na 
CNN Prima News nebo v magazínu Plus7 dní. Stále živý a čtenářsky vděčný je i příběh 
z roku 1997, kdy šachový počítač Deep Blue dokázal porazit velmistra Garriho 
Kasparova. Média se k němu pravidelně vracejí, vloni šlo třeba o Respekt, Mladý svět, 
Metro, Týdeník Hrot, Epochu, Reflex, G.cz a další. Podobně je na tom i zápas 
Kasparova proti Anatoliji Karpovovi o titul mistra světa v letech 1884 a 1985. Vloni jej 
připomněl třeba magazín 100+1 zahraniční zajímavost, který přinesl i pozoruhodný 
článek o ženské šachové tradici v Gruzii. 
 
Týdeník Forum připomněl osobnost rodáka z pražského židovského ghetta a prvního 
mistra světa Williama Steinitze, slovenský magazín Slovenska (a stejně tak časopis 
Ona DNES) zase v obsáhlém profilu mistryni světa Věru Menčíkovou a Český rozhlas 
zavzpomínal na trochu opomíjenou postavu Růženy Suché. 
 
Podíl na pravidelném informování veřejnosti o šachu má i rubrika Vyškovského 
deníku Chvilka nad šachovnicí, kterou neúnavně řídí a zajímavostmi plní Jan 
Kalendovský. I další regionální mutace Deníku odvádějí dlouhodobě velkou službu 
královské hře. Jen díky nim se čtenáři dozvěděli třeba o výsledcích Czech Open, 
aktualitách z nižších a juniorských soutěží či významných životních jubileích šachistů. 
Anebo si mohli zkusit kvíz testující šachové znalosti. 
 
∞ Zpravodajství pro širokou šachovou veřejnost 
 

https://www.sport.cz/clanek/ostatni-ostatni-navara-skoncil-devaty-na-sachovem-mistrovstvi-evropy-2696701
https://www.idnes.cz/sport/ostatni/sachy-david-navara-me-reykjavik.A210906_104812_sporty_rou
https://style.hnonline.sk/osobnosti/2294060-sachovy-velmajster-a-spisovatel-jan-markos-sach-mi-pomaha-aj-v-nesachovom-svete
https://dennikn.sk/2574839/jan-markos-je-velmi-dolezite-aby-sme-sa-vratili-k-schopnosti-len-tak-byt-nerobit-nic-necestovat-trochu-sa-nudit/
https://cnn.iprima.cz/rosady-a-maty-kazdy-den-11lety-sachista-z-nigerie-se-stal-z-bezdomovce-hvezdou-usa-35188
https://epochaplus.cz/meznik-ve-vyvoji-umele-inteligence-pred-petadvaceti-lety-pocitac-poprve-porazil-mistra-sveta-v-sachu/
https://www.reflex.cz/clanek/historie/99698/den-kdy-pocitac-poprve-vyhral-nad-clovekem-prohru-z-10-unora-1996-ale-kasparov-stroji-deep-blue-vratil.html
https://g.cz/sachovy-souboj-cloveka-s-pocitacem-aneb-jak-garri-kasparov-prohral-nad-superpocitacem-deep-blue/
https://dvojka.rozhlas.cz/ruzena-a-jeji-sachove-sestry-stanislav-motl-predstavuje-genialni-zeny-ktere-v-8589637
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Během roku jsme se snažili na našem webu chess.cz vždy přehledně a dle možností 
vždy i s určitým časovým odstupem publikovat příspěvky pokrývající velmi široké 
spektrum šachového světa. Nespočet článků bylo vztaženo k různým grantovým 
řízením a také mnoho bylo zasláno přímo od vás. Díky tomu čítá počet publikovaných 
článků za minulý rok rekordních 494! Mezi nejaktivnější měsíce patří již tradičně září. 
V roce 2021 bylo v tento měsíc publikováno celkem 62 článků.  
 
Velmi aktivní jsme i na Facebooku, kde počet sledujících stránky Šachového svazu ČR 
v roce 2021 dosáhl 3400. Za rok 2021 se téměř zdvojnásobil také počet fanoušků na 
Instagramu na nynějších 465. Příspěvky k šachovému dění jste mohli pravidelně vídat 
také na našem Twitter účtu. 
 
Na našem YT kanále mohli zájemci sledovat přenosy z mnoha zajímavých akcí, jako 
například MČR mužů či nejvyšší české soutěže družstev šachy.cz Extraligy. 
 
Každý měsíc také odběratelům přistál v emailových schránkách šachový Newsletter, 
kde nalezli všechny důležité informace uplynulého měsíce v kostce. Jelikož se o šachu 
pravidelně píše v novinách napříč ČR, zavedli jsme každotýdenní rubriku Čtení na 
víkend. 
 
V prosinci 2021 byly tradičně na MČR v bleskovém šachu předány Výroční ceny. 
 
∞ Grantové řízení na popularizaci šachu 
 
Rok 2021 nebyl výjimkou, v únoru bylo vyhlášeno populární grantové řízení na 
popularizaci šachu. Do grantového řízení dorazilo i přes nejasnou epidemiologickou 
situaci hned 26 žádostí. Komise po pečlivém zvážení rozdělila nakonec mezi 23 
žadatelů částku 120 tis.  
 

 
Mohelnické šachování, akce podpořena v grantu 2021 
 

https://www.chess.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCkkf9ooFIIIJ4HAP3McXfyw
https://www.chess.cz/vyrocni-ceny-predany-sachisty-roku-navara-a-nemcova/
https://www.chess.cz/grantove-rizeni-na-popularizaci-sachu-2021/
https://www.chess.cz/vyhodnoceni-grantove-rizeni-na-popularizaci-sachu-2021/
https://www.chess.cz/vyhodnoceni-grantove-rizeni-na-popularizaci-sachu-2021/
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Velké poděkování patří všem organizátorům akcí, jelikož nejen z hlediska 
epidemiologického je organizace akcí rok od roku čím dál více složitější. 
 
∞ Pořad V šachu 
 
Krásnou patnáctou sezónu má za sebou pravidelný šachový magazín na ČT sport 
V šachu. Během roku 2021 bylo odvysíláno celkem 11 dílů, což s předešlými lety dělá 
součet 241. Moderátorka Karolína Čásenská ve studiu přivítala hned několik 
zajímavých hostů, se kterými se podívala elektronickou tužkou na všechny zajímavé 
akce uplynulého roku. Záznam dílů můžete zhlédnout v archivu ČT sport. 
 
Den před Vánoci byl na ČT sport také odvysílán hodinový speciál pořadu V šachu, 
který se zabýval MČR v bleskovém šachu, které se uskutečnilo v Brně. 
 

 
Foto: Vladimír Jagr 
 
∞ Popularizace šachu na veřejnosti 
 
Během celého roku pracovala naše komise na spoustě zajímavých akcí od zajištění 
propagace, plakátů až po samotnou organizaci. Dovolím si zde vyzvednout dvě 
nejzajímavější akce z hlediska popularizace a organizace akce samotnou komisí. 
V srpnu proběhl v Praze a Brně Olympijský festival, jehož součástí byly i šachy. Po 
dobu více než 14 dní jsme na obou stanovištích zajišťovali každodenní směny a 
návštěvníky seznamovali s královskou hrou. Na jednotlivé stanoviště jsme pozvali 
také mnohé naše reprezentanty. Jak akce vypadala, můžete zhlédnout zde. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10111941499-v-sachu/
https://www.chess.cz/hodinovy-special-z-cez-otevreneho-mcr-v-bleskovem-sachu/
https://www.chess.cz/sachy-na-olympijskych-festivalech-v-praze-a-brne/
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Olympijský festival Brno – šachový stánek 
 
V sobotu 11. září 2021 pak na Brněnskou přehradu v Bytrci vyplula historicky první 
šachová loď! Akce, kdy po brněnském moři kroužila loď, ve které mohli diváci změřit 
své síly na 64 polích, trvala pět hodin. V loděnici DPMB byla pro návštěvníky zároveň 
přichystána simultánka s českou jedničkou GM Davidem Navarou. O tom, že se 
jednalo o stylový šachový svátek, se můžete přesvědčit v článku na našem webu.  
 

 
Foto: Kryštof Kovařík 
 
Jak již bylo zmíněno výše, akcí proběhlo samozřejmě více, avšak na rozvedení není 
v této zprávě dostatečného prostoru.  
 
Naše komise dlouhodobě pracuje také na zajištění propagačních materiálů pro ŠSČR. I 
v roce 2021 jsme nakoupili mnoho krásných věcných cen, které v průběhu roku 
můžete vyhrát v různých soutěžích či turnajích, při návštěvách našich stánků 
například na Olympijském festivalu či jiných podobných akcích. Jen zlomek a tedy 
malou ochutnávku můžete zhlédnout níže na fotografii.  

https://www.chess.cz/sachy-na-lodi-a-pristavni-simultanka-davida-navary-slavily-uspech-v-brne/
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∞ Oblečení šachové reprezentace 
 
Cílem naší komise je, aby reprezentace ČR na prestižních akcích vystupovala 
z hlediska dresscodu sjednoceně a hlavně vhodně oblékaná. Proto již třetím rokem 
neúnavně zajišťujeme oblečení počínající polokošile, mikiny, košile i saka. Pomalu a 
jistě se nám daří tento dresscode dostávat pod kůži i naší mužské reprezentaci. 
Posuďte sami, jak to sluší našim mládežníkům! 
 

 
Švédsko 2021 
 
Rok 2021, jak lze tedy vidět nejen dle zprávy KMK, ale i jednotlivých zpráv ostatních 
komisí, přinesl přes mnohé zákazy a opatření spoustu šachových akcí a zážitků. Tyto 
akce proběhly primárně jen díky vám všem, ať už pořadatelům, kteří museli čelit 
mnoha novým nástrahám, tak i hráčům, kteří se zase nebáli a jezdili na jednotlivé 
turnaje a soutěže, které se v uplynulém roce konaly. Jsme moc rádi, že vy všichni nám 
pomáháte propagovat královskou hru a dostávat ji mezi další a další potenciální 
zájemce, odvádíte skvělou práci! 
 
Závěrem mi, jakožto předsedovi KMK dovolte prosím v rychlosti poděkovat všem 
mým kolegům v komisi za jejich obětavou práci, bez které by naše komise nemohla 
fungovat. 
 

Josef Bednařík 
Předseda Komise pro marketing a komunikaci ŠSČR 
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8. Zpráva Komise rozhodčích pro Konferenci ŠSČR 2022 
 
V uplynulém roce 2021 došlo k významné změně ve složení KR. Z pracovních důvodů opustila 
KR stávající předsedkyně Jiřina Prokopová a také Jaroslav Benák. Novým předsedou KR byl 
zvolen Jan Sikora a komise byla následně doplněna o Kateřinu Šimáčkovou.  

Komise tedy většinu roku 2021 pracovala ve složení: Jan Sikora, Jan Malec, Václav Soukup a 
Kateřina Šimáčková. 

Vzhledem k přerušení všech soutěží v první polovině roku řešila KR nové úkoly spojené 
s hraním šachu on-line. Vznikl překlad nových „Pravidel FIDE pro online šach“, rozhodčí byli 
vyzýváni k dalšímu vzdělávání a zvýšení kvalifikace v seminářích pořádaných FIDE a ECU, 
abychom měli certifikované rozhodčí pro on-line soutěže. 

Ještě před ukončením lockdownu tak mohli naši rozhodčí působit na mezinárodních a 
důležitých turnajích, které se hrály v hybridním režimu - tedy s možností hry na klasické 
šachovnici, za účasti rozhodčího v hrací místnosti, ale s tahy prováděnými na počítači. Mezi 
takové turnaje patřila Mitropa Cup a Kvalifikace na světový pohár. 

Léto 2021 už probíhalo v téměř standardním režimu, hrálo se klasicky, i když na našich 
turnajích často chyběla řada zahraničních hráčů z různých zemí, kde byla aktuální covidová 
situace odlišná. 

Před zahájením soutěží v ročníku 2021/2022 se nám podařilo uspořádat jak školení pro 
rozhodčí, kteří měli zájem získat rozhodcovskou třídu R1, tak i seminář pro rozhodčí 
nejvyšších tříd, kterého se vůbec poprvé účastnili také rozhodčí s třídou ÚR, jak jim ukládá 
nový Statut rozhodčích. 

I ve zhoršujících covidových podmínkách se nám podařilo zajistit v našich třech nejvyšších 
soutěžích odpovídající rozhodčí na rekordní počet zápasů (vzhledem k rozšířené Extralize) a i 
přes poměrně časté změny v celém průběhu ročníku nedošlo ze strany rozhodčích k žádným 
větším problémům. 

Dalším úspěchem uplynulého roku je působení našich rozhodčích na důležitých turnajích 
kontinentu. Kromě velmi zdařilé akce - ME seniorů v Praze se naši rozhodčí účastnili také ME 
družstev mužů a žen (SLO), ME v rapidu a blesku (POL) nebo dokonce MS v rapidu a blesku 
(POL). 

Rád bych ještě připomenul stránku, kterou průběžně aktualizujeme a doplňujeme o nové 
dokumenty a informace:  Na pomoc rozhodčím. Naleznete zde mnoho užitečných 
dokumentů a odkazů, abychom co nejvíce usnadnili práci všem našim rozhodčím. 

Na závěr bych chtěl velmi poděkovat všem členům komise za jejich práci v uplynulém 
nelehkém roce a také bych rád ocenil spolupráci s pracovníky sekretariátu ŠSČR, kterou 
hodnotím jako vysoce nadstandardní.  

V Praze, 15. 2. 2022 
Jan Sikora 

  

https://www.chess.cz/komise-sscr/komise-rozhodcich/na-pomoc-rozhodcim/
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9. Zpráva Komise reprezentačního úseku pro Konferenci ŠSČR 2022 

 
Komise reprezentačního úseku pracovala v roce 2021 ve složení Michal Konopka, Zbyněk 
Hráček, Tomáš Polák, Marek Vokáč, Vlastimil Jansa a Olga Sikorová. Jednoho člena jsme 
bohužel ztratili. 14. listopadu, kdy nás navždy opustil Marek Vokáč. V prosinci se pak komise 
kvůli názorovým rozdílům rozpustila a bude ustanovena opět po zvolení nového kapitána 
mužské reprezentace.  

 

Reprezentační smlouvy měli v roce 2021 tito naši reprezentanti: v kategorii mužů: David 
Navara, Viktor Láznička, Peter Michalík, Jiří Štoček, Štěpán Žilka, Jan Krejčí, Vojtěch Plát, 
Thai Dai Van Nguyen, Tadeáš Kriebel a Vlastimil Babula.   

V kategorii žen: Joanna Worek, Kristýna Petrová, Karolína Olšarová (v průběhu roku se 
provdala a změnila příjmení na Pilsová), Nataša Richterová, Eva Kulovaná, Nela Pýchová, 
Tereza Rodshtein, Olga Sikorová, Magda Miturová, Natálie Kaňáková a Kristýna 
Novosadová.  

Smlouvy s ŠSČR měli i kapitán mužské reprezentace Zbyněk Hráček a kapitán ženské 
reprezentace Tomáš Polák.  

Stejně jako rok 2020 byl i minulý rok ovlivněn covidovou pandemií a zrušením některých 
tradičních turnajů, především v první polovině roku. Ke slovu opět přišly online turnaje. Pár 
reprezentačních akci se odehrálo hybridně (hráči z jedné země se shromáždili na jednom 
místě a hráli online s hráči jiných zemí).  

Od 27. do 31. března se uskutečnil na platformě Tornelo online Evropský klubový pohár.   
Vzhledem k absenci jiných akcí jsme sestavili tým složený z reprezentantů (Thai Dai Van 
Nguyen, Peter Michalík, Vojtěch Plát, Jiří Štoček, Jan Krejčí, hrajícím kapitánem byl Zbyněk 
Hráček). David Navara a Vlastimil Babula byli v době vzniku týmu již na soupiskách jiných 
celků (Nový Bor, respektive Werder Bremen). Tým obsadil ve své skupině třetí místo, tím 
potvrdil své nasazení, ale do finálových bojů nepostoupil. Oba zápasy s favority prohrál 
nejtěsnějším rozdílem. Chess-Results Server Chess-results.com - European Online Chess Club 
Cup 2021 - Group C 

Tento turnaj byl brán jako přípravný, náklady na něj se čerpaly z položky reprezentačního 
soustředění, které se v roce 2021 neuskutečnilo.   

 24. dubna se konal tréninkový online zápas v rapid šachu mezi vybranými českými juniory a 
reprezentantkami ČR (Petrová, Olšarová, Sikorová, Richterová, Kaňáková, Rodshtein), pro 
reprezentantky to byla součást přípravy na letošní Mitropu. Mládež dominovala, junioři 

http://chess-results.com/tnr553961.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr553961.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&flag=30
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zvítězili 25:11. Střelci nedali šanci Dámám, Věže remizovaly s Pěšci « Šachový svaz České 
republiky (chess.cz) 

Následovaly hybridní reprezentační soutěže – od 3. do 12. května nejprve Mitropa, do níž 
byli nominovány tyto sestavy: muži: Thai Dai Van Nguyen, Vlastimil Babula, Jan Krejčí, Tadeáš 
Kriebel, Václav Finěk, ženy: Karolína Olšarová, Kristýna Petrová, Joanna Worek, Nataša 
Richterová, Natálie Kaňáková. Naše reprezentace byly ubytovány a hrály z hotelu Don 
Giovannni v Praze, kde jsme měli výborné podmínky. 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. 
Turnajové podrobnosti zde: Chess-Results Server Chess-results.com - MITROPA ONLINE CUP 
2021 Open  

FIDE se rozhodla na konci roku 2020 k úpravě Světových pohárů mužů a žen, které se budou 
konat v roce 2021. Rapidně se měl zvýšit cenový fond a rozšíří se počet účastníků. V soutěži 
mužů má místo 132 hráčů startovat 206, v soutěži žen místo 64 hráček 103. Změnil se i 
postupový klíč. V soutěži mužů kromě přímo postupujících nejsilnějších šachistů bude mít 
právo účasti ještě 80 postupujících z kontinentálních šampionátů a dále 100 hráčů ze 100 
federací, které určila FIDE podle průměrného ratingu první desítky a kontinentálního 
principu. Česká federace mezi vybranými federacemi je s průměrným ratingem 2605 na 16. 
místě. 

V soutěži žen platí podobný princip, jen vybraných federací je pouze 39 a my jsme se mezi 
vyvolené nedostali. Průměrný rating první desítky 2221,7 nás sice řadí na 27. místo na světě, 
ale vzhledem k omezení 15 týmů z jednoho kontinentu jsme se do výběru nedostali.  

Na začátku roku nebylo vůbec jasné, zda se uspořádá klasické Mistrovství Evropy, ze kterého 
se mělo postupovat do Světového poháru (nakonec se v létě v Reykjavíku hrálo). Proto 
Evropská šachová Unie uspořádala hybridní Evropskou kvalifikaci o Světový pohár. Právo 
účasti měli všichni hráči s ratingem nad 2550 a dalších až 8 hráčů, pokud bychom uspořádali 
národní kvalifikaci. Tuto možnost jsme si nenechali ujít, kvalifikaci jsme v Praze na Strahově 
zorganizovali a postoupili z ní Rašík, Kraus a Zwardoň. Dále jsme oslovili hráče s ratingem pod 
2550. Nabídku k účasti akceptovali Krejčí, Kriebel, Votava a Finěk. Nakonec jsme doplnili i 
osmého hráče, prvního nepostupujícího z kvalifikace, Marka Miču.  Z hráčů nad 2550 
startovali Navara, Láznička, Nguyen, Michalík, Hráček, Babula, Polák a Plát. Žilka se omluvil 
z pracovních důvodů a Štoček si účast rozmyslel těsně před startem soutěže. Tato další 
hybridní akce se konala od 22. do 30. května opět v hotelu Don Giovanni v Praze a zúčastnilo 
se jí tedy 16 českých reprezentantů. Kromě přímého postupu do Světového poháru byla 

https://www.chess.cz/strelci-nedali-sanci-damam-veze-remizovaly-s-pesci/
https://www.chess.cz/strelci-nedali-sanci-damam-veze-remizovaly-s-pesci/
http://chess-results.com/tnr558727.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr558727.aspx?lan=5
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možnost vybojovat i jedno místo – nominaci ŠSČR. Podle dohody měl být tímto hráčem první 
nepostupující hráč z tohoto turnaje. Do závěrečného 3. kola postoupili Láznička, Nguyen a 
Plát (David Navara překvapivě vypadl už ve 2.kole). Láznička a Nguyen byli úspěšní a dostali 
se tak přímo do Světového poháru. Tím pádem nominaci ŠSČR získal Plát. Turnajové 
podrobnosti zde: Chess-Results Server Chess-results.com - EUROPEAN HYBRID 
QUALIFICATION 

Dalším českým účastníkem Světového poháru se o něco později stal Navara, který postoupil 
na rating. V předcházejících Světových pohárech jsme v minulosti měli maximálně dva hráče, 
nyní jsme tedy mohli mít hned čtyři zástupce. Bohužel nakonec z osobních důvodů odmítl 
startovat Viktor Láznička, a tak se nakonec Světového poháru 2021 v ruské Krásné Poljaně u 
Soči zúčastnili David Navara, Thai Dai Van Nguyen a Vojtěch Plát.  

 

Světový pohár odstartoval podle plánu 11. července. Thai Dai Van Nguyen i Vojtěch Plát své 
zápasy 1. kola zvládli (s Kozakem a Albornozou Cabrerem) a postoupili dále. Zde už byli 
soupeři (Esipenko, respektive Vitiugov) nad jejich síly a s turnajem se rozloučili. David Navara 
byl nasazen do 2. kola, a zvítězil nad Uzbekem Yakubajevem. Ve 3. kole ale překvapivě 
podlehl Durarbailimu z Ázerbájdžánu a vypadl. Výsledky turnaje zde: Tournament tree — 
FIDE World Cup 2021 

 

Na individuální ME žen v Iasi (Rumunsko, 9.- 20. 8.) nás reprezentovaly tři hráčky – vedle 
členky širší reprezentace Kristýny Novosadové ještě dvojice mladých, Anna Marie Koubová a 
Lada Zelbová. Jako trenérka působila poprvé na akci takové úrovně Julia Movsesjan. Výsledky 
naleznete zde: Chess-Results Server Chess-results.com - EUROPEAN INDIVIDUAL WOMEN’S 
CHESS CHAMPIONSHIP 2021 Podrobnou zprávu o turnaji najdete zde: ME žen 2021, zisk 
normy WIM pro Annu Marii Koubovou « Šachový svaz České republiky (chess.cz) 

 

O pár dní později hráli své ME v Reykjavíku i muži. Také zde jsme měli tři zástupce, Davida 
Navaru, Thai Dai Vana Nguyena a Vojtěcha Pláta. David Navara bojoval o přední příčky, po 
prohře v důležité partii 8. kola bílými figurami nakonec skončil na 9. místě. Výsledky zde: 
Chess-Results Server Chess-results.com - European Individual Chess Championship 2021 - 
Reykjavik Open 

 

Na začátku září se hrálo v Praze ME seniorských týmů v kategoriích nad 50 a nad 65 let. I 
když nedorazily týmy z Ruska, které obyčejně v těchto soutěžích startují, byla starší skupina 
velmi dobře obsazena. Náš nejlepší celek skončil na 4. místě. Naopak velmi skromné bylo 
startovní pole v kategorii nad 50 let, kde český tým potvrdil roli papírového favorita. 

http://chess-results.com/tnr560325.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr560325.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&flag=30
https://worldcup-results.fide.com/results
https://worldcup-results.fide.com/results
https://chess-results.com/tnr573407.aspx?lan=5
https://chess-results.com/tnr573407.aspx?lan=5
https://www.chess.cz/me-zen-2021/
https://www.chess.cz/me-zen-2021/
http://chess-results.com/tnr563954.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr563954.aspx?lan=5
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Turnajové výsledky naleznete zde: Chess-Results Server Chess-results.com - European Senior 
Team Championship 2021 

V roce 2021 měla premiéru online olympiáda. Český tým se akce nezúčastnil, především 
kvůli kolizi s MČR mužů v Plzni. Po loňské absenci jsme se chtěli především zúčastnit, žádné 
zvláštní ambice jsme neměli. Využili jsme situace, kdy reprezentanti neměli o další online 
soutěž moc zájem, a postavili jsme mladý tým, složený z našich největších talentů. Jsme rádi, 
že tento mladý tým vedl na 1. šachovnici David Navara. Ten si vedl výtečně, když vybojoval 4 
body z 5 partií a porazil i Rusa Griščuka. Kapitánem týmu byl Lukáš Vlasák, reprezentovali nás 
Mládek, Finěk, Stalmach, Miča a Kůsa, a dále juniorky Koubová, Lhotská, Zelbová, Třasáková, 
Přibylová a Voříšková. Výsledky zde: Chess-Results Server Chess-results.com - 2021 FIDE 
Online Olympiad 

21. října 2021 se dotáhl do zdárného konce přestup Julie Movsesjan na českou listinu. 
S ratingem 2326 se tak vyhoupla na první místo českého žebříčku. Zpráva o přestupu zde: 
Přestup Julie Movsesjanové « Šachový svaz České republiky (chess.cz) 

Od 11. do 21. listopadu se konalo ve slovinských lázních Čatež Mistrovství Evropy družstev 
2021. Zprávy obou kapitánů, Zbyňka Hráčka a Tomáše Poláka, zde:  

 

„23. ME družstev se letos uskutečnilo ve dnech 11. -22. 11. 2021 v sympatickém lázeňském 
komplexu Terme Čatež ve Slovinsku. Slovinským organizátorům se podle mě podařilo zajistit 
velmi dobré podmínky pro hru. Hotel, hrací sál i strava byly na velmi dobré úrovni.  

Naši reprezentanti nastoupili do turnaje v sestavě David Navara, Thai Dai Van Nguyen, Jan 
Krejčí, Štěpán Žilka a Vojtěch Plát. 

V 1. kole jsme změřili síly s Litvou, což je sice papírově slabší soupeř (průměrný rating 2438). 
Mužstvo je však hodně mladé, a zvláště na začátku turnaje mohou být i slabší soupeři 
nebezpeční. Hrajeme netradičně bez Davida Navary, který měl v poslední době hodně 
náročný program. Zápas jsme zvládli a vyhráli, ale průběh byl dobrodružnější, než jsem čekal. 
Na první šachovnici se povedla velmi dobrá partie Vanovi. Výhodu, kterou získal v zahájení, 
dovedl vcelku přesvědčivě k bodu. Na druhé šachovnici se naopak zahájení vůbec nepovedlo 
Honzovi. Později sice získal nějaké praktické šance, které ale bohužel nevyužil a nakonec 
prohrál. Partie Štěpána i Vojty se lehce točily, ale naši reprezentanti lépe zvládli klíčové 
momenty a díky tomu jsme vyhráli 3-1. 

Ve 2. kole jsme dostali první nasazené Rusko. David na první šachovnici s Grischukem zvolil 
černými figurami solidní berlínskou obranu a vcelku bez problému remizoval.  Van v partii 
s Dubovem hrál také španělskou obranu, ale průběh byl mnohem napínavější. Van mohl mít 
dost velkou výhodu po zahájení, později se ovšem dostal do určitých problémů, které ale 
zvládl vyřešit i pod lehkým časovým presem. Na posledních dvou šachovnicích (Štěpán hrál 
s Artemiovem a Vojta s Esipenkem), se našim hráčům nepovedlo moc zahájení a postupně se 
oba dostali pod tlak, který bohužel neustáli. Prohra 1-3 odpovídala průběhu zápasu. 

http://chess-results.com/tnr571541.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr571541.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr577518.aspx?lan=5&art=1&flag=30
http://chess-results.com/tnr577518.aspx?lan=5&art=1&flag=30
https://www.chess.cz/prestup-julie-movsesjanove/
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Ve 3. kole nás čekalo Montenegro (průměrný rating 2518). Průběh zápasu nebyl zrovna pro 
slabší povahy. David získal s Djukičem po zahájení figuru a vyhranou pozici. Z klidné realizace 
se stala zajímavá kovbojka, kterou David nakonec zvládl. Van zahrál zahájení trochu pasivně, 
ale bránil se velmi dobře a měl i šance na více než remízu. Na třetí šachovnici byl Honza 
bílými sice favorit, ale soupeři se partie hodně povedla. V netradiční španělské obraně Honza 
špatně ohodnotil svoje šance na útok a Blagojevič trochu překvapivě přešel do protiútoku, 
kterému se moc nešlo bránit. Štěpánovi se při hře černými figurami evidentně zalíbil manévr 
a5 s dalším Va6, který už použil proti Artemiovovi. Bohužel ani v tomto případě to nevedlo 
po zahájení k pozici, která by se mu asi líbila (v této partii ovšem byl důvod i ten, že nechtěl 
hrát vyrovnanou pozici). Nevím přesně, kolikrát přešel přes prohru, ale hned při první 
příležitosti, kdy má šanci partii otočit, tak činí a koncovku dohrává jako velký Akiba. 

Ve 4. kole jsme „zůstali“ na Balkáně a hrajeme proti Srbsku. Hraje opět Honza, který doufám, 
že se chytí, ale bohužel Ivaniševič byl proti a záhy prohráváme 1-0. Van remizoval s Ivičem 
trochu lepší pozici zřejmě i v domnění, že Štěpán stojí na výhru. V téhle partii Štěpán 
výjimečně v tomto turnaji nenachází svoji šanci a prohrává. David sice černými v dlouhé 
partii poráží Indjiče, ale už je to bohužel jen zmírnění naší prohry 1,5-2,5 

V 5. kole nastupujeme opět stejně, tentokrát ovšem neúmyslně. Kombinace velmi špatného 
internetu a mé hlouposti zapříčinila potřetí po sobě stejnou sestavu. Kluci to naštěstí vzali 
v pohodě a porážíme Izrael 2,5-1,5, když vyhrává Štěpán, který tentokrát prokázal hodně 
dobré bojové vlastnosti. Navíc jsem věřil, že se chytil konečně i Honza. 

 

V 6. kole po volném dnu se potkáváme s naším tradičním soupeřem, což je tým Polska. Zápas 
se vyvíjí docela dobře, protože Van poměrně rychle remizuje černými s Wojtaszkem. David i 
Štěpán bílými lehce tlačí, ale nakonec oba remizují. Rozhodnutí tak přinesla Vojtova partie 
s Morandou. Vojta dostal po zahájení „svoji“ pozici, kterou ovšem nehrál tak, jak to většinou 
umí, a kompenzace, kterou měl za pěšce, se mu postupně rozplynula. Prohráváme tedy 1,5-
2,5. ME družstev je zrádné v tom, že je téměř jedno, kolik má družstvo bodů, protože 
vyloženě slabí soupeři prostě nejsou. 

Další 7. kolo totiž hrajeme s mladým mužstvem z Dánska a je otázkou, jestli jsme vůbec 
favoriti, i když jsme výše nasazení. Kromě první šachovnice mají Dánové lepší ratingy na 
všech ostatních šachovnicích. David černými rychle remizuje, což při jeho vytížení a lehkému 
nachlazení chápu. Vanova partie nevybočila moc z rovnováhy a remíza je tudíž logickým 
vyústěním boje. Honza se černými utkal se sedmnáctiletým talentem Jonasem Bjerrem, který 
celé ME družstev byl ve výborné formě. To se bohužel potvrdilo i v této partii, když mladý 
Dán hrál celou partii velmi dobře. Vojta bílými také moc nepředvedl a skoro celou partii 
bránil bílými nepříjemnou koncovku. Výsledek 1,5-2,5 je spravedlivý a z mého pohledu to byl 
náš nejhorší zápas. 

V 8. kole proti Islandu jde do boje znovu Štěpán a jeho partie proti zkušenému Hjartarsonovi 
je opět klasika pro tento turnaj. Trojnásobná otočka s vítězným koncem. Vyhrává také David 
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(pokolikáté už v důležitém zápase) a i Van je tentokrát velmi blízko. Bohužel nedotáhl velmi 
dobře hranou partii. Vojta zvolil černými hodně riskantní zahájení, které v pohodě přežil a 
v dalším průběhu pak oba hráči měli šance na úspěch, ale partie končí remízou. 3-1 je dobrý 
výsledek. 

Poslední 9. kolo je určitě nejdramatičtější, protože se odehrálo více věcí, než je na jeden den 
zdrávo. Večer je podána sestava bez Honzy. Ráno ovšem dostávám mail od Vojty, který píše, 
že je nemocný, protože má silný kašel a nemůže hrát. Šel jsem to prokonzultovat nejdříve 
s Vojtou, pak i s Honzou, který mi potvrdil Vojtův kašel, který je slyšet z vedlejšího pokoje. 
Ještě jednou jdu za Vojtou a jeho rezolutní ne vede ke změně sestavy. Na poslední kolo 
jdeme opět 1-4. Bohužel tohle celé má dohru, která vyústí až ke kontroverzi mezi některými 
hráči a Vojtou. Okolo oběda ke mně přichází Štěpán s Honzou a oznamují mně, že s Vojtou 
odmítají jet na zpáteční cestě v jednom autě. Tuhle informaci jsem předal Michalovi, protože 
doteď vlastně nevím, kdo měl na starosti vyřizování cesty. Já jsem si cestu zařizoval sám 
(vzhledem k tomu, že nejsem očkovaný) a za vlastní náklady (které se mi asi dodatečně 
proplatí).  

Michal mě ještě po obědě požádal, abych se zeptal dalších lidí, kteří tam měli auta, jestli by 
Vojta mohl cestovat s nimi. Tomáš Polák i Zdeněk Fiala tuhle možnost odmítli. Nevím, jestli 
se někdo ze svazu později spojil s Vojtou nebo s někým z řidičů? (*Martin Petr mi po návratu 
řekl, že s Vojtou komunikoval.)  

Vojta ovšem na druhou stranu pojal své uzdravování hodně svérázně. Hned po obědě se 
posadil do baru přímo před hotelem a venku (navíc pouze v mikině) popíjel pivo až do 
večeře. Tam pak dochází ke zmíněné kontroverzi mezi hráči a Vojtou, u které jsem sice nebyl 
(protože Honza ještě dohrával partii), ale chápu rozhořčení hráčů. Vojtovi totiž chyběla 
základní loajálnost vůči týmu (viz i například fotka Štěpána na sociálních sítích).  

Vrátím se ještě k tomu nešťastnému zápasu s Norskem. První dohrává David, který nejprve 
v podezřelé pozici odmítá opakování tahů, aby pak v prohrané pozici remízu už akceptoval. 
Van propásl v zahájení správný okamžik k získání výhody a remizuje také. Štěpán popáté 
vyhrává, nemusím dodávat, že opět otáčí podezřelou pozici. Poslední partii našeho týmu 
dohrává Honza a v jednu chvíli asi všichni věří, že alespoň konec bude šťastný. Honzovi ale 
není souzeno v tomto turnaji. Prohrává úplně vyhranou pozici a náš zápas poprvé končí 2-2. 
Celkově to znamená neúspěšné 19. místo. 

 

1 GM Navara David 2699 CZE 309095  ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 5,5 8 2619 2760 10 6,3 

2 GM Nguyen Thai Dai 
Van 2594 CZE 358878 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 5,0 9 2596 2639 10 5,2 

3 GM Krejci Jan 2565 CZE 322156 0  0 0 ½  0  0 0,5 6 2530 2129 10 -
27,8 

4 GM Zilka Stepan 2593 CZE 315303 1 0 1 0 1 ½  1 1 5,5 8 2521 2662 10 7,5 
5 GM Plat Vojtech 2548 CZE 325740 1 0    0 ½ ½  2,0 5 2542 2470 10 -5,3 

http://ratings.fide.com/card.phtml?event=309095
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=358878
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=322156
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=315303
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=325740
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Tahle tabulka s výsledky našich hráčů je vše vypovídající. David je pořád hlavní tahoun 
našeho týmu. Tentokrát mu zdatně sekundoval jak Van, který jako jediný odehrál všechny 
partie (navíc bez prohry!), tak i Štěpán (na 4. šachovnici), který pro změnu vyhrál 5 partií, což 
je v našem týmu naprosto unikátní. Byl to ostatně i můj plán, když jsem sestavoval družstvo. 
Honzova forma bohužel nabourala moje představy. Předpokládal jsem, že na třetí šachovnici 
bude Honza ideální kvůli jeho solidnímu stylu. Nevím, jestli byl nervózní z premiéry nebo 
přemotivovaný, ale jeho výsledek je prostě hodně špatný. Asi neměl hrát tolik partií, na 
druhou stranu ke dvěma partiím se nachomýtl, protože to vyplynulo ze situace. Musím ale 
ocenit jeho přístup ke hře, a to hlavně ve chvílích, kdy se mu vůbec nedařilo. Vojtův výsledek 
je šachově spíše průměrný, ale asi to není v současné chvíli to nejpodstatnější. 

Zmínil bych ještě jednu věc. Po 2. kole turnaje za mnou přišla Karin Němcová s tím, že jí 
nevyhovuje příprava s Tomášem Polákem. Vzhledem k tomu, že už dříve jsme se s Karin 
úspěšně připravovali (například na MČR žen), tak jsem nakonec souhlasil. Myslím, že naše 
spolupráce ženskému týmu prospěla a výsledkově pomohla.“    Zpráva Zbyňka Hráčka 

 

 

 

 

„Ženské družstvo jsem poskládal tak, aby první tři šachovnice držely vyrovnaný stav, na 
poslední desce pak měla bodovat buď Nataša (v technických koncovkách) nebo spíše Karin 
(nátlakovou hrou). Očekával jsem, že skončíme okolo startovního nasazení (16. místo), 
možná i trochu lépe. Po porážce s Ruskem jsme díky příznivému losu měli i pár papírově 
slabších celků (Belgie, Litva, Makedonie). Ve druhé polovině turnaje jsme se pomaličku 
posouvali tabulkou dopředu a byli jsme v těsném kontaktu s první polovinou pořadí. Těžké 
soupeřky v závěru (Itálie a Arménie) nám moc šancí na posun vpřed nedaly. Pokud by se 
hrálo ještě 10. kolo, asi bychom opět dostali někoho slabšího s možností posunu vpřed, ale 
na „kdyby“ se nehraje. Konečné 19. místo hodnotím jako průměrné až mírně neúspěšné. 

 

Tým se choval soudržně, hráčky fandily sobě navzájem a samozřejmě i mužskému kolektivu. 
S hráčkami jsem se potkával dopoledne při jednotlivých přípravách, které trvaly zhruba 4 
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hodiny. Před třetím kolem jsem na prosbu Karin svolil předat její přípravu na partie 
kapitánovi mužů Zbyňkovi Hráčkovi, který je jejím osobním trenérem, za což mu tímto děkuji. 

Po zápasech jsme měli vždy týmové porady s krátkým hodnocením jednotlivých partií i 
celého zápasu. Následně se asi hodinu hrály deskové hry, kvůli lepšímu týmovému duchu i 
jako odreagování. 

 

 

 

 

Karolína se na první šachovnici těšila, její pozičně houževnatý styl mohl přinést hodně remíz 
se silnějšími soupeřkami. Což by se skoro v každém zápase velmi hodilo, skóre v zápasech 
bývalo velmi vyrovnané. Aktuální mistryně ČR žen se bohužel nepotkala se svou obvyklou 
formou. S ruskou hráčkou stála jen o něco hůře – pokud by partii udržela, celý turnaj se pro 
Karolínu mohl vyvíjet odlišně. Na šachovnicích měla asi o bod více, než nakonec uhrála. 
V závěrech partií mívá problémy s časem a většinou tím i šachově mírně ztrácí. Pro družstvo 
je jako zkušená reprezentantka stále velmi platná, na první desce to měla holt těžké, níže by 
jistě uhrála lepší výsledek. 
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Bez jakéhokoli pochlebování Kristýně nebo Martinu Petrovi se v Čateži jednalo o stěžejní 
hráčku, kterou bych v případě její neprohry v posledním kole zřejmě navrhl na prémii za 
mimořádný výkon. Zodpovědná, šachově houževnatá, tmelící kolektiv. Auto odřídila celou 
cestu tam i zpět, také proto měla v prvním kole volno, pak však hrála všech 8 partií v řadě. 
Její vrchol přišel v zápase se Slovenkami, kdy zle nadělovala v soupeřčině časové tísni. Pak se 
již začínala hlásit únava, Kristýna by zasloužila v závěru střídat, ale nebylo, kým ji nahradit. 
Stálá opora ženské reprezentace.  

 

 

Magda je velmi spolehlivá a zodpovědná. Hraje klasické otevřené šachy s vhodnou mírou 
rizika. První polovinu turnaje hrála lépe než tu druhou, což mohlo být i rozdílem v barvě 
figur. (Barvy se hráčkám kvůli nutnosti střídání a jedním otočením barev při losu v první 
půlce soutěže dost rozhodily, ale v závěru se to podařilo srovnat na obvyklou míru.) V závěru 
klání se už hodně hlásila únava, Magda by určitě ráda střídala, ale pro družstvo se obětovala. 
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Z posledních 3 partií mohla mít klidně o bod navíc. Očekával jsem celkově lepší výsledek, 
minimálně 50 %, spíše ještě něco navíc. 

 

 

Nataša se jako nováček na velké akci mohla proslavit hned v prvním kole, Gunina dost 
zariskovala a naše hráčka stála přinejmenším vyrovnaně. Skoro v každé partii měla Nataša 
problémy s časem, což je dáno asi slabší kondicí po nedávné operaci nohy. S Belgií nečekaně 
prohrává s pěšcem navíc. Světlé okamžiky přišly v zápasech s Makedonií, a hlavně se 
Švýcarskem, kde její zasloužená výhra velmi pomohla družstvu. Pak však přišel tvrdší pád na 
zem – Slovenka Mrvová hraje rychle a agresivně, což na Natašu přesně platilo. Jednoznačná 
prohra bílými figurami hodně mrzela, také díky tomu v dalších dvou kolech pauzírovala. 
Stejně jako u Magdy – očekával jsem spíše o bod navíc.  

 

 

 

Karin byla benjamínkem naší výpravy a svou roli nebezpečného „žolíka“ plnila hlavně 
v závěru ME velmi dobře. Nebojácně se pustila i do ruské soupeřky, ale tam ještě odešla 
s prázdnou. Chorvatku zaslouženě porazila. Slabší momenty přišly ve třetím a čtvrtém kole, 
kdy se Karin nedařilo porazit buď o hodně slabší soupeřku (Belgie) nebo zrealizovat 
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rozhodující výhodu k výhře (Litva). Také proto další dvě kola pauzírovala. Vrátila se důležitou 
výhrou se Slovenskem, s Italkou měla spíše štěstí, zatímco Arménku v posledním kole pěkně 
přetlačila. Celkový výsledek velmi dobrý. 

Kristýna (po celou dobu) a Karin (především v závěru ME) byly velkými oporami týmu. 
Bohužel se ostatním třem hráčkám úplně nedařilo – u Karolíny asi přechodný pokles formy, u 
Magdy v závěru únava, u Nataši špatné hospodaření s časem. 

U tří plně pracovně zaměstnaných reprezentantek (Karolína, Kristýna, Magda) nelze očekávat 
enormní šachovou píli a velkou samostatnou práci. Tam lze spíše ocenit to, že vlastně 
všechnu svou dovolenou věnují na šachové akce (přebor žen, Mitropa, ME atd.). O něco větší 
šachové úsilí bych očekával od studentek Nataši a Karin. 

Příští rok by se měla konat šachová olympiáda v Moskvě. Lze očekávat zapojení Julie  
Movsesian a Joanny Worek. S Julií by neměl být žádný problém, proto by od 1. ledna měla 
mít reprezentační smlouvu. V případě Joanny naopak doporučuji kvůli opakovanému 
neplnění povinností další reprezentační smlouvu nepodepisovat, Joanna by se do 
reprezentace zapojovala pouze jednou za rok za odpovídající startovné na akci typu ME či 
olympiáda. Dalšími dvěma stěžejními hráčkami by byly Kristýna a Karolína, které by doplnila 
pátá hráčka. Tento tým by mohl být papírově velmi silný s potenciálem atakovat první 
desítku pořadí, možná by se však mírně zhoršil týmový duch a soudržnost. Nicméně jsem 
připraven bojovat o co nejsilnější složení družstva v příštích letech.“ – zpráva Tomáše Poláka 

 

Vystoupením českých reprezentantů na ME družstev se zabýval i VV. Jeho stanovisko: 

Výkonný výbor ŠSČR na své online schůzi dne 23. listopadu 2021 hodnotil vystoupení 
reprezentačních týmů na mistrovství Evropy družstev. Detailně se zabýval nejen sportovními 
výsledky, ale zejména přístupem tří hráčů a kapitána družstva mužů k plnění reprezentačních 
povinností. 

Podle informací, které se k členům VV ŠSČR z dějiště šampionátu dostaly, došlo k porušování 
životosprávy a objevily se nejasnosti při tvorbě sestavy na jednotlivá utkání. VV ŠSČR se 
věnoval také průběhu závěrečného dne šampionátu a okolnostem, které provázely návrat 
reprezentantů do České republiky. 

Zjištěné skutečnosti považuje VV ŠSČR za závažné a pověřil generálního sekretáře, aby 
požádal o vyjádření dotčené účastníky mistrovství. Celou záležitost bude VV ŠSČR dál řešit při 
svém jednání v Brně 10. prosince. 

Výkonný výbor ŠSČR na své 157. schůzi dne 10. prosince 2021 v Brně prodiskutoval situaci s 
vystoupením českých týmů na mistrovství Evropy družstev. Na základě písemného vyjádření 
všech reprezentantů, reprezentantek i kapitánů VV ŠSČR rozhodl, že: 

1) Na roky 2022 a 2023 nebude uzavřena reprezentační smlouva s Vojtěchem Plátem. Jeho 
chování během ME družstev bylo neprofesionální a nekolegiální. Členové VV ŠSČR věří, že na 
případných příštích reprezentačních akcích budou mít profesionálnější přístup i letošní 
nováčci v týmu, Jan Krejčí a Štěpán Žilka. 
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2) Výše uvedené není oprávněným důvodem, proč Vojtěcha Pláta zanechat v dějišti konání 
akce, aby si cestu do ČR zajistil sám. Za tuto skutečnost se mu předseda ŠSČR Martin Petr 
omluvil. Náklady spojené s cestou ŠSČR uhradí. VV ŠSČR se rozhodl neprodloužit smlouvu s 
reprezentačním kapitánem Zbyňkem Hráčkem, na danou pozici bude vyhlášen konkurz. 

Na konci roku se konalo ve Varšavě MS v rapidu a bleskové hře. Ke změně pořadatele došlo 
na poslední chvíli. Původně se mělo hrát v Kazachstánu a reprezentovat nás měl pouze 
Štěpán Žilka. Vzhledem k pro nás pozitivnímu přesunu akce do Polska se naše výprava 
rozrostla, a nakonec v kategorii žen poprvé reprezentovala Julia Movsesian a v kategorii 
mužů kromě Štěpána ještě Peter Michalík a Thai Dai Van Nguyen. Ve vynikající konkurenci to 
naši hráči neměli snadné a dosáhli jen průměrných výsledků. Nejsvětlejším momentem byly 
výhry Petera Michalíka nad bývalými vyzyvateli mistra světa, Karjakinem a Caruanou. 
Reportáž o turnaji zde: MS v rapidu a blitzu si podmanily sedmnáctileté zázraky 
Abdusattorov a Assaubajevová « Šachový svaz České republiky (chess.cz) 

Michal Konopka 
předseda Komise reprezentačního úseku 

  

https://www.chess.cz/ms-v-rapidu-a-blitzu-si-podmanily-sedmnactilete-zazraky-abdusattorov-a-assaubajevova/
https://www.chess.cz/ms-v-rapidu-a-blitzu-si-podmanily-sedmnactilete-zazraky-abdusattorov-a-assaubajevova/
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10. Zpráva Sdružení šachových problémistů pro Konferenci 
ŠSČR 2022 

 
Kovidová pandemie před rokem měla za následek, že u nás neproběhla tradiční lednová 
mezinárodní simultánní řešitelská soutěž, takže na řešitelské klání bylo nutno čekat 
s nejistotou, zda vůbec proběhne, až do srpna. 
 

Díky tomu, že v té době již naplno probíhala několik měsíců očkovací kampaň, byly pro 
účastníky národního řešitelského mistrovství vytvořeny předpoklady k tomu, aby se nakonec 
soutěž mohla uskutečnit. 

 

Po roce se tak opět v Praze na Strahově sešli naši nejlepší řešitelé spolu s několika 
slovenskými reprezentanty, a to ve dnech 28. – 29. 8. 2021.  

 

Neuvěřitelný výkon podal téměř osmdesátiletý Miloslav Vanka, FM, který pokračoval ve 
vítězstvích v této soutěži, když obhájil titul z mistrovství, které na stejném místě proběhlo 
rok předtím. Hned za ním zaujali místo dva výborní slovenští řešitelé. Podrobnosti naleznete 
v tabulce. 

 

Poř. Jméno                       Stát ELO         2#   3#      St      P#       N#     S#  Celkem body a čas 

1. Vanka Miloslav FM  Cze 2359 15  15  12    8  12   10 72 351 

2. Kolčák Marek IM  Svk 2275  15   9,5    6    7  11   15 63,5 339 

3. Mihalčo Oto Svk 2202  15   5    7    5  10   14,25 56,25 340 

4. Libiš Zdeněk  Cze 2073   0   8    7    6  13    9,25 43,25 345 

5. Petr Martin  Cze 2016   0   6  12    6   0   13,5 37,5 354 

6. Petras Milan  Cze 2001  10   0    6,5    6   5     8,5 36 360 

7. Svrček Milan  Svk 1969   0   7    2    7   5   11,75 32,75 360 

8. Burda Josef  Cze 1897  10   1    1,5    3,75   0     9,25 25,5 353 

9. Kobolka Jozef  Svk 1884   0   4    1,5    4,75   4   10 24,25 353 

10. Maršálek Josef  Cze 1827   5   0    1    5   3,25    4,25 18,5 360 

11. Fica Alexander  Cze 1740   5   1    0    3,75   0     0   9,75 360 
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12. Kabát Josef  Cze 1733   0   0    1,5    2,5   0     5   9 360 

 

Soutěž probíhala podle systému používaného na mistrovství světa v řešení šachových 
skladeb, tzn. že se v každém kole řešily tři skladby v určeném časovém limitu. První den 
mistrovství se řešily dvojtažky, trojtažky a studie, druhý den pomocné maty, vícetažky a 
samomaty. Za každou úplně vyřešenou skladbu bylo možno získat pět bodů. Pokud bylo 
řešení jen částečné, body se strhávaly. 

 

O šest týdnů později pak proběhlo 44. mistrovství světa v řešení šachových skladeb na 
řeckém ostrově Rhodos a 63. WCCC (World Congress for Chess Composition) od 16. do 23. 
10. 2021. Po odřeknutí nejlepších českých řešitelů nás reprezentovali Zdeněk Libiš a Milan 
Petras, kteří skončili v národním mistrovství na 4. a 6. místě. Podmínky byly náročné, musela 
se pochopitelně dodržovat všechna předepsaná protiepidemická opatření včetně řešení v 
respirátorech. I když se naši oba zástupci velmi snažili, nepodařilo se jim se představit 
s výkony, s nimiž by byli spokojeni. Více podrobností o této významné mezinárodní šachové 
události v kompozičním šachu naleznete v článku M. Petrase na stránkách ŠSČR: 

 

https://www.chess.cz/44-mistrovstvi-sveta-v-reseni-sachovych-uloh-a-63-kongres-wccc-
rhodos-16-23-10-2021/ 

 

Jak už jsem předeslal, významné životní jubileum – osmdesátiny - oslavil 22. 10. 2021 stále 
vynikající řešitel, příležitostný šachový skladatel, propagátor kompozičního šachu, ale i silný 
praktický hráč Miloslav Vanka. Praktické hře zasvětil podstatnou část svého šachového 
života. K řešení se vrátil až po r. 2002, kdy se začal pravidelně zúčastňovat národních 
mistrovství v řešení, z nichž si dosud odnesl sedm vítězství, pět druhých a dvě třetí místa. 
Kromě toho se účastnil i mezinárodních šampionátů a řady mistrovství Evropy. V r. 2016 
získal bronz na evropském mistrovství v Aténách v kategorii seniorů. V r. 2007 za své 
výsledky obdržel titul mistra FIDE (FM). Své řešitelské zkušenosti zúročil i v knize pro 
začínající řešitele Jak a proč řešit šachové problémy, kterou vydal spolu s M. Dragounem v r. 
2008. 

 

Děkuji za pozornost. 

Jiří Jelínek 

 

 

https://www.chess.cz/44-mistrovstvi-sveta-v-reseni-sachovych-uloh-a-63-kongres-wccc-rhodos-16-23-10-2021/
https://www.chess.cz/44-mistrovstvi-sveta-v-reseni-sachovych-uloh-a-63-kongres-wccc-rhodos-16-23-10-2021/
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11. Zpráva Sdružení korespondenčního šachu v ČR pro 
Konferenci ŠSČR 2022 

 

 

 

 

OBECNÉ INFORMACE  

Rok 2021 se stal vzhledem k přetrvávající epidemii způsobené virem covid-19 neplánovaně 
pátým rokem funkčního období (původně 4letého) členů volených orgánů SKŠ v ČR, které 
započalo volební Valnou hromadou SKŠ v ČR konanou dne 19. 3. 2016 v Praze. Řídicí komise 
SKŠ v ČR sice svolala již na 7. 11. 2020 do Prahy řádnou volební Valnou hromadu SKŠ v ČR, 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 protiepidemická opatření 
zapříčinila, že zasedání nejvyššího spolkového orgánu, tj. Valné hromady SKŠ v ČR, muselo 
být odvoláno a odloženo na neurčito, přičemž všichni přesluhující členové volených orgánů 
SKŠ v ČR vyjádřili souhlas s tím, že budou své funkce zodpovědně vykonávat až do dne 
konání nejbližší volební Valné hromady SKŠ v ČR. Toto na neurčito odložené zasedání volební 
Valné hromady SKŠ v ČR, které mělo na programu mj. i změnu Stanov SKŠ v ČR a Jednacího a 
volebního řádu SKŠ v ČR, bylo po částečném zmírnění vládních protiepidemických opatření 
svoláno na 28. 8. 2021 do Prahy. Volby členů volených orgánů SKŠ v ČR konané v rámci 
tohoto zasedání a následné ustavující schůze Řídicí komise SKŠ v ČR a Kontrolní komise SKŠ v 
ČR rozhodly o tomto personálním složení funkcionářů SKŠ v ČR na další 4leté funkční období: 

 

Řídicí komise SKŠ v ČR (kolektivní statutární orgán):  

Jan Židů (Praha) – předseda,   

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

Ing. Alena Mrkvičková, MBA (Plzeň) – ekonomka,  

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

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

  

Kontrolní komise SKŠ v ČR (kontrolní orgán): 

Mgr. Martin Hrubčík (Praha) – předseda, 
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Ing. Vladislav Hýbl (Praha), 

Otomar Thoma (Praha). 

 

Zatímco personální složení statutárního orgánu nedoznalo v porovnání s předchozím 
funkčním obdobím žádných změn (ani co do rozdělení funkcí), za členy kontrolního orgánu 
byli zvoleni samí nováčci. Příští volby členů volených orgánů SKŠ v ČR se uskuteční v roce 
2025, nezasáhne-li vyšší moc. 

 

Za dlouhodobou obětavou a zodpovědnou činnost a významný přínos pro korespondenční 
šach na domácím i mezinárodním poli bylo pánům Mgr. Josefu Sýkorovi (75) a Ing. Josefu 
Mrkvičkovi (70) na zasedání volební Valné hromady 2021 slavnostně uděleno čestné členství 
SKŠ v ČR.         

 

Veškeré dokumenty související s volební Valnou hromadou SKŠ v ČR konanou dne 21. 8. 
2021 v Praze jsou (stejně jako dokumenty z předchozích Valných hromad SKŠ v ČR) veřejně 
dostupné na webu SKŠ v ČR. Jedná se o zápisy a jejich přílohy, které jsou umístěny pod 
záložkou „DOKUMENTY SKŠ“ a podzáložkou „VALNÉ HROMADY“ (http://skscr.cz/zapisy-z-vh-
sks/).    

 

ŘÍDICÍ KOMISE SKŠ V ČR  

Vzhledem k přetrvávajícím vládním protiepidemickým opatřením Řídicí komise SKŠ v ČR 
zasedala v roce 2021 jen jednou. Schůze se konala dne 27. 8. 2021 v salonku restaurace KD 
Mlejn v pražských Stodůlkách a zúčastnili se jí všichni členové Řídicí komise SKŠ v ČR a 
předseda Kontrolní komise SKŠ v ČR, RNDr. Oldřich Sedláček. Zápis z této schůze (stejně jako 
všechny předchozí zápisy), jsou veřejně dostupné na webu SKŠ v ČR pod záložkou 
„DOKUMENTY SKŠ“ a podzáložkou „SCHŮZE ŘÍDICÍ KOMISE“ (http://skscr.cz/zapisy-ze-
schuzi-rk/). 

 

Řídicí komise SKŠ v ČR rozhodovala v průběhu roku 2021 o přijetí celkem 25 návrhů usnesení, 
přičemž k tomu využívala i způsob hlasování per rollam. 24 návrhů usnesení bylo schváleno, 
1 návrh usnesení (č. 2021/12pr) byl zamítnut. Veškeré návrhy usnesení i výsledky 
jednotlivých hlasování (kromě usnesení č. 2021/18pr – 2021/25pr, která se promítnou až do 
zápisu z další/nejbližší schůze Řídicí komise SKŠ v ČR) jsou součástí zápisů ze schůzí Řídicí 
komise SKŠ v ČR (viz hypertextový odkaz v předchozím odstavci). 

 

http://skscr.cz/zapisy-z-vh-sks/
http://skscr.cz/zapisy-z-vh-sks/
http://skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/
http://skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/
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Řídicí komise SKŠ dne 31. 8. 2021 schválila novelu Jednacího řádu Řídicí komise SKŠ v ČR, 
která nabyla platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2021. Nově jsou na schůzích i při jednáních per 
rollam tohoto orgánu veškerá usnesení či jiná rozhodnutí přijímána relativní většinou hlasů, 
přičemž v případě dosažení rovnosti hlasů hlas předsedy nerozhoduje.         

       

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.   

 

Kontrolní komise SKŠ dne 31. 8. 2021 schválila novelu Jednacího řádu Kontrolní komise SKŠ 
v ČR, která nabyla platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2021. Nově jsou na schůzích i při 
jednáních per rollam tohoto orgánu veškerá usnesení či jiná rozhodnutí přijímána relativní 
většinou hlasů, přičemž v případě dosažení rovnosti hlasů hlas předsedy nerozhoduje.         

 

EKONOMICKÝ ÚSEK  

Během roku 2021 postupovalo SKŠ v ČR souladu se schváleným rozpočtem na rok 2021 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 (platební pokyny, rozpočty, účetní závěrky, interní 
hospodářské směrnice aj.) jsou trvale zveřejněny na webu SKŠ v ČR, a to pod záložkou 
„EKONOMIKA SKŠ“ (http://skscr.cz/ekonomicke/), přičemž zásadní informace o zvýšení 
členského příspěvku SKŠ v ČR od roku 2021 z 200 Kč na 400 Kč ročně, je na webu SKŠ v ČR 
umístěna i pod samostatnou záložkou v sekci „OSTATNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE“ 
(http://skscr.cz/zvyseni-clenskeho-prispevku-od-roku-2021/).   

  

http://skscr.cz/ekonomicke/
http://skscr.cz/zvyseni-clenskeho-prispevku-od-roku-2021/
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Dne 3. 3. 2021 byla mezi ŠSČR a SKŠ v ČR uzavřena nová Smlouva o spolupráci (platná pro rok 
2021), na jejímž základě ŠSČR proplatil SKŠ v ČR fakturu za rok 2021 na částku 100.000 Kč. 
Tuto částku si SKŠ v ČR fakturovalo 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 15 skupin tuzemských soutěží (12 
webserverových a 3 poštovní), a to včetně 3 skupin/šachovnic 9. MČR 3členných družstev a 1 
turnaje jednotlivců bez zápočtu do ratingu (3. Pinkas Masters).  

 

Během roku 2021 skončily 3 vrcholné mistrovské soutěže, a to: 

- 32. MČR jednotlivců – 2 vítězové (dělené 1. místo): IM Jindřich Binas a IM Jaroslav Alexa 
(tabulka: https://www.iccf.com/event?id=84998),   

- 18. MČR veteránů – vítěz: CCE Miloš Urban (tabulka: 
https://www.iccf.com/event?id=81636),   

- 14. MČR 4členných družstev – vítězný tým: ZASILATELSTVÍ ŽELEZNÍK PARDUBICE – 1. šach.: 
SIM Josef Sýkora, 2. šach.: GM Zdeněk Nývlt, 3. šach.: CCM Jiří Hostinský, 4. šach.: IM 
Jaroslav Alexa (tabulka: https://www.iccf.com/event?id=84200).     

 

Domácí čestný titul MKŠ (Mistr korespondenčního šachu) byl udělen IM Jindřichu Binasovi a 
IM Jaroslavu Alexovi (oběma za dělené 1. místo ve 32. MČR jednotlivců). 

 

Za úspěchy a medailová umístění v soutěžích družstev i jednotlivců byly v průběhu roku 2021 
hráčům SKŠ v ČR rozděleny věcné ceny (poháry, medaile, plakety, diplomy aj.) v celkové 
hodnotě 22.615 Kč. 

 

MEZINÁRODNÍ ÚSEK 
Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku SKŠ v ČR, dokončil aktualizaci anglicko-
českého překladu 176stránkových (!) Pravidel ICCF platných od 1. 1. 2022 (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. 2022 v úplném českém 

https://www.iccf.com/event?id=84998
https://www.iccf.com/event?id=81636
https://www.iccf.com/event?id=84200
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znění jsou zveřejněna na webu SKŠ v ČR pod záložkou „DOKUMENTY ICCF“ a podzáložkou se 
stejným názvem (http://skscr.cz/dokumenty-iccf-2/).  

 

Kongres ICCF 2021  

 

Pandemie COVID-19 ovlivnila v letech 2020 – 2021 zásadním způsobem i činnost ICCF. 
Kongres ICCF 2020, který se měl konat ve Skotsku (Glasgow), byl vzhledem k plošným 
protiepidemickým opatřením zrušen a přeložen na rok 2021. Ze stejného důvodu se však 
Kongres ICCF s fyzickou účastí delegátů nekonal ani v roce 2021, takže byl odložen o další 
rok, a to s tím, že místo jeho konání se nemění.  

 

Výroční zprávy jednotlivých činovníků ICCF a další písemné materiály zpracované pro účely 
Kongresu ICCF 2021 byly trvale umístěny webu ICCF 
(https://www.iccf.com/message?message=1426). Veškeré návrhy, které měly být na 
Kongresu ICCF 2020 projednány, byly rovněž publikovány na webu ICCF 
(https://www.iccf.com/Proposals.aspx?id=74), přičemž delegáti jednotlivých národních 
federací začleněných do ICCF (https://www.iccf.com/Delegates.aspx?id=74) o nich následně 
hlasovali on-line.  

Schválené změny prostřednictvím on-line hlasování jsou uvedeny níže v jednotlivých 
kategoriích:  

(A) platných pro hráče,  
(B) platných pro rozhodčí soutěží,  
(C) platných pro pořadatele soutěží,  
(D) použitelných pro kapitány týmů, 
(E) různé. 
 
Číslo ve formátu „2021-###“ za každým záznamem je číslo konkrétního návrhu. Zde jsou 
uvedeny pro případ, že by si někdo přál vidět skutečný návrh, ve kterém byla popsaná změna 
schválena. 

A. Platné pro hráče 

1. Od 1. 1. 2022 bude ve vybraných soutěžích sníženo startovné. (2021-025) 

2. Byly schváleny peněžní výdaje a plán na konzultaci s odborníkem na statistiku ratingu, jak 
nejlépe aktualizovat ratingový systém ICCF. Podrobnosti – viz 2021-033. 

3. Bylo schváleno vyzkoušení následujícího nového typu soutěže: jelikož podíl remíz stále 
stoupá, je třeba hledat alternativy, které by hráčům korespondenčního šachu poskytovaly 
konkurenční příležitosti. Jednou z takových alternativ jsou soutěže založené na podobném 

http://skscr.cz/dokumenty-iccf-2/
https://www.iccf.com/message?message=1426
https://www.iccf.com/Proposals.aspx?id=74
https://www.iccf.com/Delegates.aspx?id=74
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přístupu, jaký se používá v mistrovství světa nejlepších šachových motorů (https://tcec-
chess.com). Navrženo bylo spustit tři zkušební soutěže o 7 hráčích, 2kolově, bez zápočtu do 
ratingu, s náhodnými zahajovacími pozicemi vylosovanými ze seznamu, s rychlou kontrolou 
času, aby bylo možné výsledek vyhodnotit pro Kongres 2022. Soutěže budou hrány s časovou 
kontrolou tří bloků, délka 302 dnů. Pro každou dvojici hráčů bude použita jiná náhodná 
zahajovací pozice. Těchto zkušebních soutěží by se mohli účastnit vybraní dobrovolníci bez 
startovného. Je třeba také zmínit, že použití systému tří bloků v těchto zkušebních soutěžích 
má pouze stihnout jejich vyhodnocení do Kongresu 2022, jakýkoli další vývoj tohoto stylu 
soutěží by nemusel být nutně spojen s konkrétním řízením času. (2021-039)  

 

4. Od 1. 1. 2022 nebude v žádné soutěži ICCF hráčům dovoleno provádět tahy před 
oficiálním datem zahájení, ačkoli soutěže budou nadále nahazovány na server nejméně o 
týden dříve. (2021-010) 

5. Od 1. 1. 2022 nebudou hráči v soutěžích ICCF, kde je možný postup, nebudou moci 
postoupit, pokud nebudou mít plusové skóre (> 50 % možných bodů). (2021-011)  

6. Jakmile to bude možné implementovat na server, budou mít hráči možnost zaznamenat 
své vlastní vystoupení, vzdání více partií najednou nebo čerpání dovolené pro více partií 
najednou. Nad každou šachovnicí bude k dispozici nová položka nabídky s názvem něco jako 
„možnost zastavení veškerého hraní“. Hráči, kteří potřebují zastavit všechny své partie v 
alespoň jednom kompletním turnaji a potenciálně pro všechny své partie, budou mít 
možnost to udělat přímo a snadno.  

Možnost vystoupení povede (a) k zastavení všech partií hráče, k odeslání partií k odhadu 
(nebo ve výjimečných situacích ke zrušení), (b) k záznamu akceptovaného vystoupení hráče 
(c) k 6měsíční suspendaci hráče z účasti na všech soutěžích ICCF. (To akceptované vystoupení 
hráče obsahuje již řadu let. Jedinou změnou je, že hráč jej bude moci přímo zaznamenat.)  

Možnost „vzdát všechny partie“ se hodí pro situaci, kdy hráč potřebuje na nějakou dobu 
přestat hrát, ale chce se vyhnout 6měsíční suspendaci, kterou by přineslo akceptované 
vystoupení. Možnost „vzdát všechny partie“ lze použít buď pro jednu soutěž, nebo pro 
všechny soutěže, kterých se hráč účastní.  

Možnost „vzít si celou dovolenou“ znamená, že server okamžitě zaznamená všechny možné 
dovolené (buď ve všech partiích v jedné soutěži, nebo ve všech partiích ve všech soutěžích). 
Možnost „vzít si celou dovolenou“ se hodí pro hráče, kteří očekávají, že se v blízké 
budoucnosti budou moci vrátit ke hře a budou potřebovat zastavit si hodiny. (Po návratu do 
hry lze veškerou nevyužitou dovolenou zrušit, a ta bude k dispozici pro budoucí použití.) 
Přesné datum implementace této položky nabídky není v současné době známo, i když práce 
v tomto ohledu již začaly. (2021-018) 

7. Protože poštovní postupové turnaje měly výrazně klesající počet přihlášených, budou 
soutěže WT/H a WT/M kombinovány a označovány jako WT/A. Až k tomu dojde, změní se 
také některé další podrobnosti. (2021-026)  
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8. Poslední věta článku Pravidel 1.2.4.6. tj. zisk 1 – 3. místa v národním přeboru v 
korespondenčním šachu pro vstup do MN/B bude zrušena. Hráči, kteří se umístili na 1. – 3. 
místě v národním přeboru, nebudou moci hrát v turnaji MN/B, ale budou muset hrát 
v turnajích o normy na základě svého ratingu, stejně jako ostatní hráči. Podrobnosti – viz 
2021-009. 

B. Platné pro rozhodčí soutěží 

1. Od 1. 1. 2022 hráč, který již byl zaregistrován v mezinárodní soutěži, nemůže později 
sloužit jako náhradní nebo vyměněný hráč ve stejné soutěži. Toto pravidlo nebude v brzké 
budoucnosti automatizováno, bude tedy nutné, aby ho osobně prosazovali všichni 
rozhodčí. (2021-013) 

2. Od 1. 1. 2022 hráč, který hrál v družstvu vyřazeném v mezinárodní soutěži, nemůže potom 
znovu vstoupit do stejné soutěže v jiném družstvu.  Toto pravidlo nebude v brzké 
budoucnosti automatizováno, bude tedy nutné, aby ho osobně prosazovali všichni 
rozhodčí. (2021-014) 

3. Od 1. 1. 2022 hráč v družstvu v mezinárodní soutěži zahrnuté do ratingu nemůže nikdy 
sloužit jako náhradní nebo vyměněný hráč sám za sebe. Toto pravidlo nebude v brzké 
budoucnosti automatizováno, bude tedy zapotřebí, aby je prosazovali všichni rozhodčí. (K 
tomuto problému došlo nedávno, když hráč požádal o vystřídání. Poté, co kapitán družstva 
zaregistroval úmysl střídat, hráč si to rozmyslel.) (2021-015) 

4. Od 1. 1. 2022 hráči, kteří již hráli za mezinárodní družstvo, nemohou hrát znovu v tomto 
družstvu. (Toto se nevztahuje na kapitány družstev, kteří předtím nesehráli v této soutěži 
žádnou partii.) Toto pravidlo nebude v brzké budoucnosti automatizováno. Bude tedy nutné, 
aby ho osobně prosazovali všichni rozhodčí. (2021-016) 

5. Následující odstavce nemění nic na tom, co mohou rozhodčí dělat.  Nová procedura pouze 
doplňuje, co mohou dělat hráči sami za/pro sebe: 

S platností od doby, jakmile to bude možno implementovat do systému webserveru ICCF, 
budou mít hráči možnost zaznamenat své vlastní vystoupení, vzdání více partií najednou 
nebo čerpání dovolené pro více partií najednou. Nad každou šachovnicí bude k dispozici 
nová položka nabídky s názvem něco jako „možnost zastavení veškerého hraní“. Hráči, kteří 
potřebují zastavit všechny své partie v alespoň jednom kompletním turnaji a potenciálně pro 
všechny své partie, budou mít možnost to udělat přímo a snadno.  

Možnost vystoupení povede (a) k zastavení všech partií hráče, k odeslání partií k odhadu 
(nebo ve výjimečných situacích ke zrušení), (b) k záznamu akceptovaného vystoupení hráče 
(c) k 6měsíční suspendaci hráče z účasti na všech soutěžích ICCF. (To akceptované vystoupení 
hráče obsahuje již řadu let. Jedinou změnou je, že hráč jej bude moci přímo zaznamenat.)  

Možnost „vzdát všechny partie“ se hodí pro situaci, kdy hráč potřebuje na nějakou dobu 
přestat hrát, ale chce se vyhnout 6měsíční suspendaci, kterou by přineslo akceptované 
vystoupení. Možnost „vzdát všechny partie lze použít buď pro jednu soutěž, nebo pro 
všechny soutěže, kterých se hráč účastní.  
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Možnost „vzít si celou dovolenou“ znamená, že server okamžitě zaznamená všechny možné 
dovolené (buď ve všech partiích v jedné soutěži, nebo ve všech partiích ve všech soutěžích). 
Možnost „vzít si celou dovolenou“ se hodí pro hráče, kteří očekávají, že se v blízké 
budoucnosti budou moci vrátit ke hře a budou potřebovat zastavit si hodiny. (Po návratu do 
hry lze veškerou nevyužitou dovolenou zrušit, a ta bude k dispozici pro budoucí použití.) 
Přesné datum implementace této položky nabídky není v současné době známo, i když práce 
v tomto ohledu již začaly. (2021-018) 

6. Od 1. 1. 2022 platí zásada, že když hráč podá protest rozhodčímu, že soupeř praktikuje 
"obranu mrtvého muže“ (podle článku 3.15.2.2. Pravidel ICCF 2022), a rozhodčí tento protest 
neuzná, od rozhodčího se požaduje, aby bez zbytečného odkladu informoval soupeře, že byl 
takový protest podán (a neuznán). (2021-019) 

7. Objasnění stávajícího pravidla:  Rozhodčí musí zapsat výsledek partie hrané klasickou 
poštou, když obdrží zápis partie aspoň od jednoho hráče, nikoli nutně od obou hráčů. (2021-
021) 

C. Platné pro pořadatele turnajů 

1. Od 1. 1. 2022 budou k tomu, co bude povoleno jako přátelský zápas ICCF, přidány 3 nové 
sady možností:  

a) Národní federace s nejmenším počtem a relativně malým počtem hráčů se budou moci 
spojit pro přátelský zápas do jednoho týmu. Podrobnosti – viz 2021-023.  

b) Snahou Výkonného výboru ICCF je, aby se hráči ze země, která je v procesu podávání 
žádosti o členství v ICCF, mohli účastnit přátelských zápasů, jako kdyby tato země členem 
ICCF již byla. (2021-027)  

c) Určené regiony světa lze použít k sestavení týmu pro přátelské zápasy. Těmito regiony jsou 
Afrika, Asie, balkánské země, pobaltské země, Benelux, Karibik, Střední Amerika, východní 
Evropa, Evropa, Střední východ, severské země, Severní Amerika, Oceánie, Patagonie, Jižní 
Amerika a západní Evropa. (2021-037) 

2. Od 1. 1. 2022 nebude v žádné soutěži ICCF hráčům dovoleno provádět tahy před 
oficiálním datem zahájení, ačkoli soutěže budou nadále nahazovány na server nejméně o 
týden dříve. (2021-010) 

3. Od 1. 1. 2022 nebudou hráči v soutěžích ICCF, kde je možný postup, nebudou moci 
postoupit, pokud nebudou mít plusové skóre (> 50 % možných bodů). (2021-011)  

4. Od 1. 1. 2022 mohou hráči v mezinárodní soutěži družstev hrát pouze na jedné šachovnici, 
s výjimkou přátelského zápasu ICCF, kde stále není žádný oficiální limit. (2021-012)  

5. Od 1. 1. 2022 hráč, který hrál v družstvu, které bylo vyřazeno v mezinárodní soutěži, 
nemůže později znovu vstoupit do stejné soutěže v jiném družstvu. (2021-014) 
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6. Byla odstraněna mezera v zásadách ochrany osobních údajů ICCF (požadavek GDPR), která 
se týkala organizace určitých mezinárodních akcí. Doporučuje se, aby si všichni pořadatelé 
turnaje přečetli podrobnosti v návrhu. (2021-020)  

7. Od 1. 1. 2022 budou pravidla veřejného sledování přátelských zápasů ICCF nutně 
obsahovat dvě složky: (a) kapitáni družstev rozhodnou o zpoždění veřejného sledování, ale 
nemůže to být více než 10 tahů, a (b) nemůže se požadovat, aby byly všechny partie před 
zahájením veřejného sledování dokončeny. (2021-038) 

8. Od 1. 1. 2022 bude nejnižší možný počet různých jednotlivců pro vytvoření týmu 4 (slovy: 
čtyři), a to včetně přátelských zápasů. (2021-024)  

9. Od 1. 1. 2022 se změní pravidla ICCF (1.2.3.1 až 1.2.3.7) zahrnující turnaje Světového 
poháru, přičemž se změní počet hráčů povolených v různých skupinách. (2021-032)  

10. U otevřených turnajů hraných prostřednictvím webserveru ICCF, bude zaveden nový 
postup pro zajištění finanční odpovědnosti sponzorováním členských federací. Podrobnosti – 
viz 2021-034.  

11. Od 1. 1. 2022 budou implementovány nové tiebreakové postupy pro turnaje hrané 
systémem Scheveningen a Silli. Podrobnosti – viz 2021-035. 

D. Platné pro kapitány družstev 

1. Od 1. 1. 2022 hráč nemůže nikdy sloužit jako náhradní nebo vyměněný hráč sám za 
sebe. (2021-015) 

2. Od 1. 1. 2022 hráči, kteří již hráli za mezinárodní družstvo, nemohou hrát znovu v tomto 
družstvu. (To se nevztahuje na kapitány družstev, kteří předtím nesehráli v této soutěži 
žádnou partii.) (2021-016) 

3. Od 1. 1. 2022 může mít družstvo v mezinárodní soutěži ve stejné době pouze jednoho 
oficiálního kapitána. (2021-017) 

4. Od 1. 1. 2022 budou pravidla veřejného sledování přátelských zápasů ICCF nutně 
obsahovat dvě složky: (a) kapitáni družstev rozhodnou o zpoždění veřejného sledování, ale 
nemůže to být více než 10 tahů, a (b) nemůže se požadovat, aby byly všechny partie před 
zahájením veřejného sledování dokončeny. (2021-038) 

E. Různé 

1.  Filipíny byly přijaty za člena ICCF (2021-004) 

2.  Aruba byla přijata za člena ICCF (2021-030) 

3.  Venezuela byla vyloučena z ICCF (2021-028)  

4. Od 1. 1. 2022 se bude zobrazovat záznam o tom, že se funkcionář ICCF připojil k probíhající 
partii. (2021-022) 
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5. Bylo rozhodnuto, aby do doby konání Kongresu 2022 byl zpracován návrh na nový systém 
ratingu ICCF. Za tímto účelem bude sestavena nová pracovní skupina. (2021-033) 

 

Úspěchy hráčů SKŠ v ČR na mezinárodní scéně zaznamenané v průběhu roku 2021 

 
12. 10. 2021: skončilo finále 19. Olympiády ICCF hrané klasickou poštou, v němž Česká 
republika obsadila společně s Polskem dělené 3. místo. Soutěž byla zahájena 20. 6. 2016, 
trvala více než 5 a čtvrt roku a jednalo se o poslední ročník Olympiády ICCF, který se hrál 
podle Pravidel ICCF pro hru klasickou poštou. Českou republiku reprezentovalo družstvo ve 
složení: 1. GM Jan Židů 7/12, 2. GM Kamil Stalmach 6,5/12, 3. GM Josef Mrkvička 6,5/12, 4. 
GM Zdeněk Nývlt 6,5/12 (celkové pořadí: https://www.iccf.com/event?id=60285).  
 
Mezinárodní tituly získané hráči SKŠ v ČR v roce 2021  
 
Mezinárodní mistr – IM: Jiří Hostinský.  
 
Mistr korespondenčního šachu – CCM: Miloslav Bačiak, Milan Málek, Ladislav Pirhala, 
Štefan Friča, Miloslav Cakl. 
 
Expert korespondenčního šachu – CCE: Stanislav Krejčíř, Petr Doležal. 
 

 

Aktivní hráči SKŠ v ČR umístění v TOP 100 „světových žebříčků“ (stav k 1. 1. 2022) 

 
Aktivní hráči SKŠ v ČR s fixním ratingem v TOP 100 ratingové listiny ICCF pro klasický šach:    
-   1. místo: GM Roman Chytilek – Brno (Elo 2687, celkem 189 započtených partií), 
- 14. místo: GM Jan Židů – Praha (Elo 2605, celkem 493 započtených partií),  
- 63. místo: GM Pavel Sváček – Praha (Elo 2550, celkem 284 započtených partií).   
 
Aktivní hráči SKŠ v ČR s fixním ratingem v TOP 100 ratingové listiny ICCF pro Fischerův 
šach: 
- 37. místo: IM Vladislav Hýbl – Praha (Elo 2426, celkem 160 započtených partií).  
 
Ratingové listiny ICCF a jejich vyhledávač s konfigurátorem: 
https://www.iccf.com/RatingList.aspx.  
 
Praha 13. 2. 2021                                                                                 

Pro účely Konference ŠSČR 2022 (s využitím                                                                                                  
podkladů od Ing. Josefa Mrkvičky) zpracoval      

                                                                                                          
Jan Židů 

předseda Řídicí komise SKŠ v ČR 

https://www.iccf.com/event?id=60285
https://www.iccf.com/RatingList.aspx
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