
Představení týmu VV ŠSČR 2023-2026 
     

RNDr. Martin Petr, PhD. (34 let) – kandidát na předsedu 
ŠSČR 

ŠK Líně  

Pochází z Hradce Králové, vystudoval MatFyz na Karlově 
univerzitě. Profesně se zabýval vědou (fyzikou materiálů) i 
marketingem a komunikací. Šest let moderoval pořad 
V šachu na ČT sport. Členem Výkonného výboru ŠSČR je 
od roku 2016. Je šachovým velmistrem, byl členem 
českého reprezentačního týmu mužů na šachové 

Olympiádě v roce 2014. S oddílem Rapid Pardubice třikrát vyhrál českou extraligu. Více než 
15 let se také aktivně věnuje trenérské práci s talentovanou mládeží.   

 

PaedDr. Jan Mazuch (57 let) – kandidát na místopředsedu 
ŠSČR 

ŠK Bohemia Pardubice 

Původní profesí učitel. Je ředitelem pardubického festivalu 
šachu a her Czech Open nepřetržitě od jeho vzniku v roce 
1990. V letech 1996 – 1999 byl předsedou Českého 
šachového svazu. Od roku 2014 byl členem vedení 
technické komise FIDE, letos se stal členem turnajové 
komise FIDE, je mezinárodním organizátorem. Žije 

v Pardubicích, kde je zastupitelem města. V letech 2018 – 2022 byl náměstkem primátora 
statutárního města Pardubic pro ekonomiku a rozpočet, kulturu, cestovní ruch a správu 
kapitálových podílů města. 

 

Ing. Rostislav Svoboda (57 let) – kandidát na člena VV 
ŠSČR pověřeného funkcí hospodáře 

ŠK Zlín 

Absolvent fakulty stavební na VUT Brno, civilní profesí 
projektant a konzultant v oboru ekologických a 
inženýrských staveb. Funkcionářem v šachu je od roku 
1983, zastával řadu funkcí v různých úrovních svazových 



orgánů, mimo jiné předseda Šachového svazu ČR v letech 1996 až 1998. Pětadvacet let byl 
předsedou ŠK Zlín a šestnáct let manažerem extraligového družstva. Pořadatel prvního 
mistrovství republiky v šachu v roce 1993 v Luhačovicích a mnoha dalších turnajů, např. 
několika MČR školních družstev ve Zlíně nebo MČR mužů 2021. 

 

Ing. Jan Malec (53 let) – kandidát na člena VV ŠSČR – úsek sportovně 
technický 

ŠK Stráž pod Ralskem 

Absolvent fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Praha, civilní 
profesí referent systému jakosti v DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem. 
Funkcionářem v šachu cca od roku 1997, zastával řadu funkcí v OŠS, 

RŠS a KŠS, aktuálně hospodář a sekretář Šachového svazu Libereckého kraje. Od roku 2015 
předseda STK ŠSČR. 

 

Ing. Zdeněk Fiala (57 let) – kandidát na člena VV ŠSČR - úsek 
mládeže 

Šachový klub Světlá nad Sázavou 

Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. 
Pracuje jako OSVČ. Poskytuje poradenství v oboru sklářských 
technologií a zajišťuje zprostředkování obchodu. Šachovým 
funkcionářem od roku 1990, zastával řadu funkcí v různých 

úrovních svazových orgánů, dlouholetý předseda ŠK Světlá nad Sázavou. Pořadatel řady 
mistrovských akcí, například MČR mládeže, MČR žen nebo Mistrovství EU mládeže. Také 
aktivní rozhodčí, i na mezinárodní úrovni. Dlouholetý předseda KM ŠSČR. 

 

Ing. Jan Sikora (50 let) – kandidát na člena VV ŠSČR – úsek 
rozhodčích 

TJ TŽ Třinec 

Pochází ze šachové rodiny. Založil Třineckou šachovou 
školu, kterou prošly již stovky dětí. Oddíl TJ TŽ Třinec má 
v rámci ŠSČR více než 100 aktivních členů. Je aktivním 
rozhodčím na úrovni ME a MS. Od roku 2021 je předsedou 
Komise rozhodčích ŠSČR. 



Viktor Novotný (45 let) – kandidát na prezidenta ŠSČR 

1. Novoborský šachový klub 

Podniká v rodinné sklárně s obchodem, muzeem a restaurací. V 
Novém Boru je radním již ve třetím volebním období. Během 
posledních 20 let prošel snad všemi šachovými funkcemi, v letech 
2011-2020 byl předsedou ŠSČR, poté prezidentem. V Českém 
olympijském výboru byl do roku 2021 ve výkonném výboru, 
aktuálně je v předsednictvu složky ČKSOI a členem komise 

neolympijských sportů.  

 

 

Pro informaci delegátům Konference uvádím také kolegy, se kterými počítám na pozice 
vedoucích dvou největších svazových úseků (a nejsou členy VV): 

Petr Pisk (48 let) - Manažer reprezentace mládeže 

ŠK Moravská Slavia Brno 

Již dvacet let je mezinárodním delegátem ŠSČR v ECU a FIDE. Je 
turnajovým ředitelem ECU. Mezinárodní mistr, který se na 
domácím poli řadu let organizačně stará o extraligový oddíl 
Moravské Slavie Brno. Je také trenérem a komentátorem. Jako 
manažer reprezentace mládeže ŠSČR působí od roku 2019. 

 

 

 

Petr Boleslav (48 let) – Manažer reprezentace dospělých 

1. Novoborský šachový klub 

S družstvem Nového Boru v roli kapitána a manažera slavil dvě 
zlaté medaile z Evropského klubového poháru (v letech 2013 a 
2022). Se stejným družstvem je mnohonásobným vítězem české 
extraligy. Dříve šachový novinář. Založil tradici pražského 
mezinárodního šachového festivalu. S rodinou žije v severočeské 
Kytlici. 

 

V Praze, 13. ledna 2023        Martin Petr 


