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Zpráva VV ŠSČR na konferenci ŠSČR 2010
Vážení delegáti, dámy a pánové,
předkládáme Vám zprávu o činnosti výkonného výboru Šachového svazu České republiky, která hodnotí
činnost Šachového svazu České republiky od konference ŠSČR 28. 2. 2009.

Zabezpečení činnosti výkonného výboru
Výkonný výbor Šachového svazu České republiky se v období od minulé konference sešel na sedmi
schůzích. Schůze s pořadovým číslem 49. se uskutečnila dne 20. 4. 2009 v Praze, jubilejní 50. schůze
proběhla 26. 5. 2009 v Brně, 51. schůze v Pardubicích při konání mezinárodního festivalu Czech OPEN
29. 7. 2009, 52. schůze v Praze 21. 9. 2009, 53. schůze v Brně 3. 11. 2009, poslední schůze v roce 2009
v předvečer Mistrovství ČR v bleskovém šachu v Praze v pátek 18. 12. 2009 a 55. schůze dne 2. 2. 2010
v Praze. Účast jednotlivých členů ukazuje následující tabulka:
Sejkora
Herejk
Svoboda
Ciprys
Fiala
Konopka
Palovský
Krejnický
Buchníček

49.
20.4.2009
A
A
A
A
A
A
O
A
A

50.
26.5.2009
A
A
A
A
A
A
A
A
A

51.
29.7.2009
A
A
A
A
A
A
A
A
A

52.
21.9.2009
A
A
O
A
A
A
A
A
A

53.
3.11.2009
A
A
A
A
A
A
A
A
A

54.
18.12.2009
A
A
A
A
A
A
O
A
A

55.
2.2.2010
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Výkonný výbor po většinu času od poslední konference 28. 2. 2009 pracoval ve složení: předseda - Dr.
Vlastimil Sejkora, místopředseda VV ŠSČR, generální sekretář a předseda komise mediální a propagační
- Ing. Petr Herejk, hospodář – Ing. Rostislav Svoboda, předseda sportovně-technické komise – RNDr.
David Ciprys, předseda komise mládeže - Ing. Zdeněk Fiala, předseda trenérsko-metodické komise Michal Konopka, předseda klasifikační komise a komise rozhodčích - Mgr. Ladislav Palovský,
předseda organizační komise - Ing. Jiří Krejnický a zástupce celostátních sdružení - Ing. Petr
Buchníček. Prezidentem Šachového svazu České republiky je RNDr. Igor Němec.
Schválení Ing. Zdeňka Fialy na post předsedy KM ŠSČR bylo provedeno již na minulé konferenci 28. 2.
2009, kooptace D. Cipryse a R. Svobody do VV byla schválena na 49. schůzi VV 20. 4. 2009. Na 55.
schůzi vzal VV na vědomí rezignaci D. Cipryse z funkce předsedy STK ŠSČR a člena VV ŠSČR
z pracovních důvodů a pověřil dočasným řízením STK ŠSČR do konference ŠSČR 2010 P. Chrze. Uložil
také předsedovi V. Sejkorovi najít do konference ŠSČR 2010 řešení pro další období.

Složení odborných komisí
V průběhu roku došlo ve složení odborných komisí k několika změnám. Na 49. schůzi 20. 4. 2009 schválil
VV ŠSČR nové složení Komise rozhodčích ŠSČR: předseda – Mgr. Ladislav Palovský, členové –
Dr. Richard Fischl, Ing. Jiří Bielavský, Ing. Petr Harasimovič, Jaroslav Benák, a nové složení
Komise mládeže ŠSČR: Ing. Zdeněk Fiala (předseda), Jiří Novák (místopředseda, osoba pověřená M
Moravy jednotlivců + MČR v rapidu), Ivan Kopal (osoba pověřená MČR jednotlivců + MČech
jednotlivců), Jiří Kalužný (osoba pověřená extraligou a ligou dorostu, družstev mladších a starších žáků),
Pavel Benčo (koordinátor účasti ME, MS, M EU a individuálních tréninků), Marian Sabol (osoba
pověřená masovým rozvojem a MČR škol). Na 51. schůzi VV 29. 7. 2009 byla doplněna Sportovnětechnická komise ŠSČR o Ing. Petra Zárubu, až do 55. schůze 2. 2. 2010 STK pracovala ve složení:
předseda – RNDr. David Ciprys, členové – Pavel Chrz, Milan Jenč, Jiří Kalužný, Tomáš Přikryl,
Mgr. Petr Šplíchal, Ondřej Vinklárek a Ing. Petr Záruba. Od 2. 2. 2010 do doby konference byl po
odstoupení Davida Ciprys členem pověřeným vedením Pavel Chrz, David Ciprys zůstal řadovým členem
STK. Ostatní komise pracovaly v průběhu roku v nezměněném složení. Složení Klasifikační komise
ŠSČR je: předseda – Mgr. Ladislav Palovský, členové – Ing. Jiří Krejnický, Ing. Martin Šmajzr.
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Složení Trenérsko-metodická komise ŠSČR: předseda zodpovědný za mužskou reprezentaci – Michal
Konopka, zástupce předsedy, odpovědný za ženskou reprezentaci – Lukáš Klíma, člen odpovědný za
úsek mládeže starší 16 let – Stanislav Jasný, člen odpovědný za školení trenérů – Ing. Evžen Gonsior,
člen supervizor, dohlíží především na úsek obou reprezentací – Vlastimil Jansa, člen supervizor, dohlíží
především na úsek mládeže – Ing. Josef Juřek. Složení Organizační komise ŠSČR: předseda - Ing. Jiří
Krejnický, členové – RNDr. David Ciprys, Bohumír Sunek, Jitka Kniezková, Jaroslav Kořínek a
Ing. Martin Šmajzr, a složení Komise mediální a propagační ŠSČR: předseda - Ing. Petr Herejk,
místopředseda - RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., členové - Ing. Břetislav Modr, Jiří Daniel, Jiří
Petružálek, Ing. Rostislav Svoboda.

Hodnocení konference ŠSČR 2009
Hodnocením konference ŠSČR 2009 se výkonný výbor zabýval na své 49. schůzi 20. 4. 2009. Vzal na
vědomí všechna usnesení, které přijala konference. Diskutován byl především rozpočet schválený
konferencí a to, jak se schválené částky promítnou do vlastní činnosti svazu. Závěry minulé konference
byly také využity při přípravě konference 2010.

Hospodaření ŠSČR
Hospodaření ŠSČR se v uplynulém roce řídilo rozpočtem schváleným na konferenci ŠSČR 2009.
Informace o hospodaření byla jedním z nejdůležitějších bodů každé schůze VV ŠSČR. Příjmová složka
rozpočtu byla sice upřesněna po schválení výše státních prostředků na reprezentaci a talentovanou
mládeže i dotace z Ministerstva financí, ale vzhledem k celoročnímu nevyjasnění výše příspěvku ze Sazky
a z vlastních zdrojů ČSTV její skutečná výše nebyla v průběhu známa:
• státní prostředky na státní reprezentaci – plán daný konferencí ŠSČR 700.000 Kč, skutečnost daná
rozhodnutím MŠMT a následným podpisem smlouvy 659.800 Kč, tj. ztráta 59.800 Kč, v průběhu roku
vyplacena z MŠMT ve výši 100%.
• státní prostředky na talentovanou mládež – plán daný konferencí ŠSČR 500.000 Kč, skutečnost daná
rozhodnutím MŠMT a následným podpisem smlouvy 620.700 Kč Kč, tj navýšení o 120.700 Kč,
v průběhu roku byla vyplacena z MŠMT ve výši 100%.
• vlastní zdroje ČSTV a Sazka – zde je největší kámen úrazu - plán daný konferencí ŠSČR byl
2.500.000 Kč (tj. snížení plánu oproti minulé konferenci o 715.000 Kč), teoreticky jsme měli dostat
2.482.300 Kč (od Ministerstva financí 1.443.700 Kč, avšak od Sazky a z ČSTV byla podepsána
smlouva na 1.038.600 Kč), skutečnost však byla ještě horší – dostali jsme sice dotaci od Ministerstva
financí 1.443.700 Kč, avšak od Sazky a z ČSTV jsme dostali pouze 499.100 Kč, ačkoli ještě do
listopadu 2009 jsme byli představiteli ČSTV a Sazky ujišťováni, že bude uhrazeno.
Výkonný výbor ŠSČR se stavem hospodaření zabýval pravidelně, kromě průběžné kontroly hospodaření,
které bylo prováděno na každé schůzi VV, projednával řadu témat souvisejících s čerpáním rozpočtu:
• na 49. schůzi VV dne 20.4.2009 vzal na vědomí informaci o zpracování podkladů pro dělení
prostředků ze Sazky a z ČSTV, oproti předchozím rokům jsme sice zaznamenali navýšení poměru
v rámci rozdělovaného balíku prostředků. Tento poměr se však v roce 2009 uplatnil pouze
u prostředků z Ministerstva financí, protože prostředky ze Sazky a z ČSTV, které jsme v roce 2009
dostali, byly deklarovány jako doplatek roku 2006, tedy rozdělovány dle klíče roku 2006.
O problémech Sazky a poskytování příspěvku se pak VV zabýval na každé své schůzi. Na programu
49. schůze 20. 4. 2009 byla tak informace o Valné hromadě ČSTV, kde byl předložen příslib
vyplácení dotace ze Sazky a vlastních zdrojů ČSTV. V průběhu roku ale přišel pouze doplatek roku
2006 ve výši 499.100 Kč a sliby, že obdržíme 12 splátek dotace roku 2009. Sliby ale vzaly definitivně
za své po poradě předsedů svazů dne 24. 11. 2009, kde bylo představiteli ČSTV definitivně oznámeno,
že žádné dotace nebudou. Hlavním důvodem je fakt, že Sazka značnou část svých zákonných odvodů
určených pro sport zasílá na splácení haly ve Vysočanech a na dotace sportovním svazům již
nezbývají prostředky. Ještě před touto informací VV na své 53. schůzi 3. 11. 2009 věnoval informaci
k situaci v SAZKA a.s. samostatný bod jednání. Výsledkem bylo vyslovení nespokojenosti s postojem
ČSTV k současné situaci financování sportu, které ohrožuje fungování sportovních organizací v České

3/24
republice. VV ŠSČR po seznámení se stanoviskem VV ČSTV na mediální kampaň proti Sazka a.s.
vyslovil nespokojenost s postojem ČSTV k současné situaci a uložil předsedovi ŠSČR V. Sejkorovi
tlumočit nesouhlasné stanovisko ŠSČR představitelům ČSTV. Ale pokud budeme parafrázovat slova
klasika, můžeme se současnou situací nesouhlasit, můžeme vyslovovat nespokojenost, ale to je asi
jediné, co můžeme dělat. Do budoucna je nutno se připravit na situaci, že dotace ze Sazky úplně
vyschnou.
• Na stejné schůzi přijal VV informaci o výsledcích projednání žádosti o příspěvek na reprezentaci
(která je pak používána též na určení výše dotace na talentovanou mládež), obhajoba žádosti na státní
prostředky na reprezentaci a talentovanou mládež v roce 2009 u ministerské expertní komise dopadla
úspěšně – stále se ŠACHY drží v první šedesátce sportů s vyšší dotací (pro rok 2009 na 55. místě), na
základě této obhajoby byla následně podepsána smlouva na poskytnutí dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR na reprezentaci a na talentovanou mládež. Obě tyto dotace pak v průběhu
roku byly Šachovému svazu ČR poskytnuty v plné výši.
• V průběhu března a dubna 2009 proběhlo postupné převzetí agendy hospodaření mezi bývalým
hospodářem J. Papayem a novým hospodářem R. Svobodou. Ten o převzetí informoval na 49. schůzi
VV dne 20. 4. 2009.
• ve snaze vylepšit příjmovou složku rozpočtu byla podepsána smlouva s firmou TOP-pojištění.cz na
zprostředkování pojištění prostřednictvím webových stránek ŠSČR. V roce 2009 jsme od společnosti
obdrželi finanční dar 250.000 Kč, počátkem roku 2010 by mělo být provedeno vyhodnocení
úspěšnosti smlouvy a vyrovnání za rok 2009 (5% k každé pojistky uzavřené přes webové stránky
ŠSČR),
• na 49. schůzi dne 20. 4. 2009 se VV zabýval konkretizací rozpočtu schváleného na konferenci ŠSCR
2009 a vzal na vědomí informaci, že schodek tohoto rozpočtu je 123.950 Kč.
• Na stejné schůzi došlo též k nápravě chyby v rozpočtu – chybějící dotace na Pohár družstev v rapid
šachu byla uhrazena z úspor Mistrovství ČR jednotlivců v Děčíně.
• Na 50. schůzi 26.5.2009 vzal VV na vědomí informaci o tom, že jsme dostali od pojišťovny
Kooperativa vyplaceno pojistné plnění v hodnotě 30.477 Kč za majetek ukradený při krádeži na
sekretariátu ŠSČR na Strahově v roce 2008.
• z důvodu úspory poplatků bylo zrušeno konto v Komerční bance Ostrava, zároveň proběhlo jednání na
GEMB – následně na 51. schůzi VV 29. 7. 2009 bylo potvrzeno vedení konta u GEMB, především
z toho důvodu, že prostředky jsou zde úročeny 3,1%.
• na 53. schůzi VV 3. 11. 2009 byla dohodnuta nová metodika členění rozpočtu ŠSČR a změny v účetní
osnově.
Další podrobnosti k hospodaření naleznete ve Zprávě o hospodaření ŠSČR za rok 2009.

Propagace šachu
• VV ŠSČR opakovaně v průběhu potvrdil, že prioritní akcí propagace šachu je magazín V ŠACHU,

připravovaný redakcí Sportu ve spolupráci s Šachovým svazem České republiky a vysílaný Českou
televizí na programu ČT4 Sport jedenkrát za 14 dní. Od poslední konference bylo do konce ledna 2010
natočeno celkem 23 půlhodinových pořadů, ve kterých se prezentovalo celkem 12 expertů (nejvícekrát
Michal Konopka 5x, Břetislav Modr 4x). ŠSČR dle smlouvy s ČT zajišťoval a hradil odměnu
expertům (na 54. schůzi 18. 12. 2009 bylo potvrzeno, že odměna bude i do budoucna ve výši 1500 Kč
- 750 Kč na přípravu podkladů a 750 Kč za vlastní vystoupení ve studiu) a obrazová zpravodajství
z vybraných zahraničních turnajů. Na nejvýznamnější mezinárodní akci – Mistrovství Evropy družstev
– byl vypraven kameraman p. Řada, vyúčtování (výdaje 11.600 Kč) bylo provedeno na 54. schůzi
18. 12. 2009. Ze všech ostatních smluvních akcí ŠSČR převzal obrazové materiály od třetích subjektů,
především pokračovala spolupráce na poskytování obrazových materiálů s indickou televizí
prezentovanou p. Kumarem (dohodnutá cena za jednu reportáž je 5000 Kč). V průběhu roku 2009 byly
natočeny a odvysílány nové seriály, a to Muzeum českého šachu a Seriál Pravidla šachu. Průvodcem
Muzea českého šachu byl Břetislav Modr, kterému patří velký díky také za bezplatné zapůjčení
historickým materiálů, seriál o pravidlech vedl Ladislav Palovský.

•

•

•

•

•
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V závěru roku 2009 však bylo další vysílání pořadu V ŠACHU ohroženo. Od původního v podstatě
likvidačního návrhu hradit všechny náklady spojené s výrobou a vysíláním (odhadem částka
přesahující ročně 500.000 Kč) Česká televize naštěstí ustoupila, ale přišly dvě verze návrhů - dle první
verze by ŠSČR musel platit nad rámec výdajů dle letošního roku částku 80.000 Kč/rok a dle druhé, že
pořad bude mít od ledna pouze měsíční periodicitu. VV ŠSČR se touto otázkou zabýval jak na 53.
schůzi 3. 11. 2009, tak na 54. schůzi 18. 12. 2009, pověřil předsedu a místopředsedu jednáním
s vedením redakce Sportu. Dne 11. 11. 2009 proběhlo jednání předsedy V. Sejkory a místopředsedy
P. Herejka s šéfredaktorem Redakce sportu České televize O. Černým za účasti moderátora
M. Langera. Bylo dohodnuto, že pořad bude vysílán i nadále, ale kromě smluvních podmínek daných
současnou smlouvou přispěje ŠSČR České televizi na výrobu v roce 2010 částkou 40.000 Kč. VV
ŠSČR poté na své 54. schůzi 18. 12. 2009 podepsání smlouvy za dohodnutých podmínek schválil.
Kromě pořadu V ŠACHU se šachy na obrazovkách České televize objevily i v jiných pořadech: ČT
odvysílala hodinový záznam z prosincového Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2009 (s odborným
komentářem M. Petra), dále pak byly odvysílány besedy s Vlastimilem Hortem (v rámci pořadu Na
slovíčko s Otakarem Černým), s Viktorem Korčným, Vasilijem Ivančukem, s Fridrichem Olafssonem
a s Koneru Humpyovou (v pořadu Téma pro hosty Miroslava Langera). A v zábavné talk show
Všechnopárty 26. 1. 2010 vystoupil jako host Karla Šípa český velmistr David Navara.
V roce 2009 se podařilo zopakovat realizaci stánku Šachového svazu České republiky na Veletrhu
hraček ve dnech 1. – 4. 10. 2009 v Praze Letňanech. Podepsaná smlouva se společností ITEA stejně
jako v minulém roce zaručila Šachovému svazu České republiky bezplatný pronájem prostor za
reklamu. Plazmovou televizi pro přenos partií zapůjčila společnost H.S.H. ŠSČR tak hradila pouze
výrobu stánku, výrobu nových panelů a odměny vystavovatelům. VV ŠSČR se přípravou akce a
následně hodnocením zabýval na 50. schůzi 26. 5. 2009, 51. schůzi 29. 7. 2009, 52. schůzi 21. 9.2009
a na 53. schůzi 3. 11. 2009. Výstavy se zúčastnili návštěvníci v řádech desítek tisíc a pro ŠSČR to
byla výborná propagace při minimálních výdajích.
Ve spolupráci se společností ELGAMES s.r.o. proběhla 4. - 6. 9. 2009 v obchodním domě Metropole
na Zličíně v rámci akce „Člověče, hraje se!“ šachová simultánka; simultánku hráli Kateřina Němcová,
Vlastimil Sejkora, Michal Konopka, Petr Herejk, František Štross a Břetislav Modr, bylo sehráno
celkem neuvěřitelných 223 ! partií, kromě toho další desítky až stovky kolemjdoucích se zájmem
sledovali šachy - akce byla velmi zdařilou propagací šachu a se společností Elgames bylo předběžně
dohodnuto další pokračování. Náklady na akci jsou ze strany ŠSČR pouze 2000 Kč odměna pro
Kateřinu Němcovou, která jako mistryně Evropy byla hlavní tváří simultánky – ostatní hráči hráli bez
nároku na odměnu, materiál zajistil ŠSČR, propagaci Metropole.
Bohužel v průběhu roku byly ukončeny obě šachové rubriky v celostátních denících - ukončena byla
spolupráce na šachových rubrikách ve Sportu (1 x týdně - rubriku vedl sekretář František Štross) a
v Deníku (každý den – Břetislav Modr). Ve Sportu, kde byla rubrika 1x týdně vedená sekretářem
F. Štrossem, byla spolupráce ukončena v červenci 2009 především z důvodu nekvalifikovaných
zásahů a z toho pramenících chyb. V Deníku, kde byla rubrika vedená B. Modrem každý den, byla
ukončena po zásahu redakce z důvodu šetření v prosinci 2009.

Ročenka
Na 50. schůzi VV ŠSČR byla projednávána možnost vydání Ročenky ŠSČR 2009. Vzhledem k napjaté
finanční situaci svazu bylo rozhodnuto vydat ročenku bez zásahu do rozpočtu ŠSČR. Následně na
52. schůzi 21. 9. 2009 po posouzení několika možností bylo rozhodnuto vydání Ročenky ŠSČR 2009 ve
spolupráci se společností HSH sport, která se zavázala vydat ročenku na vlastní náklady, s tím, že ŠSČR
připraví veškeré textové podklady, zajistí bezplatné rozeslání ročenky do všech oddílů; veškeré zisky
z dalšího prodeje ale budou náležet HSH. Se společností HSH byla následně podepsána smlouva
ukotvující práva a povinnosti. Sekretariát následně připravil veškeré podklady a zpracoval také sazbu
ročenky. HSH pak ročenku v měsíci listopadu vydala, je k dispozici v počtu 1 kus v každém oddílu, další
výtisky je možno si zakoupit u společnosti HSH.
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Webové stránky ŠSČR
Webové stránky ŠSČR – www.chess.cz – byly i v průběhu roku 2009 významným informačním
nástrojem pro všechny šachisty v ČR. VV ŠSČR se činností kolem webových stránek, především
kvalitou a obsahovou stránkou zabýval na všech schůzích. Činnost webmastera vykonával celý rok
Martin Poslušný (3000 Kč/měsíc), administrátorem sekce Komise mládeže byl Jan Paukert,
administrátory ostatních sekcí jsou František Štross a Petr Herejk (všichni 1000 Kč/měsíc).
Vedoucí soutěží družstev pomocí aplikace vytvořené M. Šmajzrem průběžně zadávali a zadávají
na webové stránky výsledky mistrovských soutěží – vzhledem k tomu, že možnosti ukládání
informací využívá většina vedoucích od Extraligy až po okresní přebory, je toto prostředí
nejžádanější částí webových stránek. U ostatních mistrovských soutěží ŠSČR jsou na web
umisťovány všechny potřebné informace, od vypsání konkurzu až po závěrečné výsledky.
U významnějších akcí jsou též do aktualit umisťovány průběžné informace. Stejně tak je
informováno i o reprezentačních akcích. Po vydání listin osobních koeficientů ať už světové či
české jsou vždy vypracovány a umístěny na web žebříčky hráčů, aktualizována je databáze členské
základny, průběžně je aktualizován seznam přestupů a seznam cizinců v soutěžích družstev, díky
F.Štrossovi funguje pravidelná anketa partie měsíce.

Práce s talentovanou mládeží a reprezentační soustředění
V oblasti práce s talentovanou mládeží i nadále pokračoval trend zavedený v minulých letech. KM
připravila po březnovém Mistrovství ČR mládeže seznam talentů vybraných do individuální péče a
následně tento seznam schválil VV ŠSČR na své 49. schůzi 20. 4. 2009. Zde také vzal na vědomí
informaci o minulém výcvikovém cyklu. Změna v zavedené praxi nastala pouze u kategorie do 18 let,
která byla přesunuta z TMK do „péče“ KM. Důvodem byla především sladění podmínek při výjezdech
reprezentace mládeže a také zachování fungujícího systému individuální péče u talentů až do 18 let. Do
výběru pro období 2009/2010 bylo zařazeno celkem 26 talentů, rodiče dvou z nich podepsání smlouvy
odmítlo (Plát, Pýchová), z ostatních smlouvu na individuální trénink Kolomazníkové byla podepsána
nikoli s rodiči, ale s oddílem, v ostatních případech byla smlouva s trenéry vybraných talentů a s rodiči
podepsána (roční smlouva na období 1. 4. 2009 – 31. 3. 2010) . Na individuální trénink tak ŠSČR přispívá
u těchto hráčů: Vlasák Lukáš (H16) - 4 hod./měsíc – trenér: Juřek, Bureš Jaroslav (H16) - 8 hod./měsíc –
trenér: Biolek, Rabatin Jakub (H16) - 4 hod./měsíc – trenér: Jasný, Bujnošek Tomáš (H14) - 4 hod./měsíc
– trenér: Jasný, Kriebel Tadeáš (H14) - 4 hod./měsíc – trenér: Talla, Rubeš Jan (H14) - 6 hod./měsíc –
trenér: Trapl, Szotkowski Jakub (H12) - 4 hod./měsíc – trenér: Zabystrzan, Pavelek Tomáš (H12) - 6 hod./
měsíc – trenér: Jasný, Blahynka Martin (H12) - 6 hod./měsíc – trenér: Polák, Petr Jan (H12) - 4 hod./měsíc
– trenér: Ambrož A., Marek Matyáš (H10) - 4 hod./měsíc – trenér: Jasný, Szücs Matyáš (H10) - 4
hod./měsíc – trenér: Paukert M., Olšarová Karolína (D16) - 8 hod./měsíc – trenér: Velička,
Kolomazníková Barbora (D16) - 4 hod./měsíc – trenérsky zabezpečuje oddíl ŠK Zlín, Langnerová
Karolína (D16) - 4 hod./měsíc – trenér: Talla, Maříková Jana (D14) - 4 hod./měsíc – trenér: Vokáč,
Johnová Eliška (D14) - 4 hod./měsíc – trenér: Gonsior, Nováková Veronika (D14) - 4 hod./měsíc – trenér:
Talla, Hatašová Michaela (D12) - 4 hod./měsíc – trenér: Vanka, Fusková Martina (D12) - 4 hod./měsíc –
trenér: Benčo, Jánská Jitka (D10) - 4 hod./měsíc – trenér: Juřek
Pokračovala rovněž soustředění mládežnické reprezentace pod vedením reprezentačního trenéra
mládeže Sergeje Berezjuka. Sergej Berezjuk byl zároveň dvakrát hostem jednání VV, a to 51. dne
29. 7. 2009 a 53. schůze 3. 11. 2009. Na této schůzi byla také vzata na vědomí Zpráva trenéra
reprezentace mládeže S. Berezjuka a následně také byla jeho práce oceněna. Zároveň byla
v průběhu roku projednávána a na 52. schůzi VV dne 21. 9. 2009 podepsána smlouva
s reprezentačním trenérem Sergejem Berezjukem, ve které jsou přesně specifikována jeho práva a
povinnosti.
Pro juniory nad 18 byly vyčleněny a rozděleny prostředky pro tzv. TOP skupinu juniorů dle
rozhodnutí TMK, kromě toho proběhla soustředění, a to v Železné Rudě 2. – 6. 3. 2009 a Praze ve
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dnech 18. – 19. 4. 2009 (zde i za účasti části mužské a ženské reprezentace) a díky Pavlovi
Matochovi a finanční spoluúčasti Pražské šachové společnosti soustředění se světoznámým
trenérem Markem Dvoreckým v Mariánských Lázních při konání zápasu Sněženky proti Machrům
na přelomu listopadu a prosince 2009.
Během roku 2009 TMK zorganizovala další soustředění: Krnov (16. – 19.6. 2009, soustředění mužské
reprezentace), Praha (25. – 29.9. 2009, soustředění ženské reprezentace). Je třeba ještě zmínit juniorské
soustředění s Markem Dvoreckým během listopadového zápasu „Sněženky – Machři“ v Mariánských
Lázních pořádané Pražskou šachovou společností.
S nástupem nového předsedy KM Z. Fialy byl také dopracován a projednán na VV materiál
Efektivnost vynaložených prostředků na přípravu talentované mládeže. Materiál se stane vodítkem
pro další dlouhodobou práci s talentovanou šachovou mládeží.

Legislativní činnost VV
Na 49. schůzi VV byly vzaty na vědomí překlady dokumentů FIDE RATING REFULATIONS a
FIDE TITLE REGULATIONS – oba dokumenty se stručným komentářem byly umístěny na webové
stránky ŠSČR (nejdůležitější změnou je zpřísnění podmínek pro udělování mezinárodních titulů
rozhodčích).
• Na 49. schůzi VV byly debatovány změny v Ekonomické směrnici, přijaté na konferenci ŠSČR
v únoru, především bylo doporučeno dbát na příští konferenci při schvalování návrhů pro změnu
Ekonomické směrnice vzešlých z diskuze více na přesnost formulací textu.
• Na 50. schůzi VV 26. 5. 2009 byla schválena novela Směrnice pro registraci a zápočet turnajů
předložená Klasifikační komisí ŠSČR.
• Na 51. schůzi VV 29. 7. 2009 byla přijata novela Soutěžního řádu ŠSČR, změny se týkají především
organizace Mistrovství ČR jednotlivců.
• Na 49. schůzi dne 20. 4. 2009 byl schválen překlad Pravidel FIDE přijatých na kongresu FIDE
v Drážďanech. Na začátku roku 2009 pak ohledně Pravidel šachu FIDE pokračovala komunikace KR
ŠSČR s FIDE, KR aktivně zaslala na FIDE návrhy a úpravy v třetím a posledním kole
připomínkového řízení, následně FIDE zpracovala a zaslala definitivní podobu Pravidel šachu FIDE,
které byly díky KR přeloženy a umístěny na webových stránkách ŠSČR.
• Na 52. schůzi dne 21. 9. 2009 schválil VV překlad Pravidel pro tituly rozhodčích, na stejné schůzi
přijal změnu Klasifikačního řádu ŠSČR (novela reagovala na změnu termínů vydávání listin FRL)
• Na 53. schůzi VV byl projednán Překlad Pravidel pro mezinárodní tituly FIDE, následně byl materiál
umístěn na webových stránkách ŠSČR.
Veškerá legislativa je umístěna v platné verzi na webových stránkách ŠSČR www.chess.cz.
•

Mezinárodní činnost
Spolupráce s FIDE a ECU
Na své 50. schůzi 26. 5. 2009 VV vyslechl informaci o soudním sporu mezi ECU a Tureckou
federací a o tom, že jsou tím zpochybněny výsledky všech evropských mistrovských soutěží.
Rozhodl také o vyslání českého delegáta P. Piska na mimořádný kongres do řeckého Halkidiki. Na
následné 51. schůzi 29. 7. 2009 VV vyslechl informaci delegáta P. Piska o své účasti na
mimořádném kongresu ECU 11. – 13. 7. 2009 v řeckém Halkidiki (hlavním závěrem kongresu
ECU bylo „řešení“ soudního sporu na ECU a Tureckou šachovou federací – spor byl dle
očekávání vyřešen smírčí cestou ještě před kongresem a kongres byl pouze seznámen s dohodou –
a také rozhodl o změně systému přidělování pořadatelství) a rozhodl o přípravě základních tezí
dalšího postupu „zahraniční politiky“ ŠSČR.
Petr Pisk se jako delegát Šachového svazu České republiky zúčastnil také řádného kongresu ECU
v Novem Sadu v době konání ME družstev, o výsledcích informoval na 53. schůzi 3. 11. 2009, především
o kandidátech do voleb orgánů ECU v roce 2010.
Na 50. schůzi 26. 5. 2009 přijal VV informaci o závěrech Trenérské komise FIDE (30. 4. 2009),
která stanovila povinnost pro doprovody na oficiálních akcích (např. olympiáda nebo MS mládeže)
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mít statut „FIDE trenér“, který bude nutno obnovovat po dvou letech na zahraničních seminářích
za nemalý obnos. VV pak na toto téma několikrát komunikoval s FIDE a prezentoval své
nesouhlasné stanovisko s odůvodněním, že se jedná o vměšování do práv národních federací.
K této problematice se VV vracel v průběhu roku na každé schůzi VV, na 53. schůzi 3. 11. 2009
přijal informaci o setkání M. Konopky s předsedou Trenérské komise Michalčišinem, kde bylo
přislíbeno, že národní svazy mohou navrhnout 2 – 3 trenéry ze své federace, kteří mohou získat
titul bez poplatků, VV však potvrdil i nadále nesouhlasné stanovisko, pokud by prodloužení
trenérských titulů bylo zpoplatněno, zároveň také ale rozhodl o zaslání žádosti o udělení
trenérského titulu pro M. Konopku, V. Jansu a S. Berezjuka.
Na 55. schůzi 2. 2. 2010 rozhodl o vyslání delegáta Petra Piska na kongres ECU do Rijeky
počátkem března 2010, vzhledem k tomu, že cestovní a pobytové náklady jsou hrazeny
pořadatelem, nevznikne ŠSČR žádný výrazný výdaj.
Spolupráce se sousedními federacemi
V době konání pardubického Czech OPENU se uskutečnilo setkání předsedy ŠSČR V. Sejkory a
místopředsedy P. Herejka s novým předsedou Slovenského šachového svazu Martinem Hubou,
tématem rozhovorů bylo především stav ve FIDE a ECU.
Úvodu 51. schůze VV 29. 7. 2009 v Pardubicích se zúčastnil prezident Polského šachového
svazu p. Sielicki, který přednesl zdravici.
ME družstev
Jako každoročně bylo zajištění účasti českých družstev na ME družstev v Novém Sadu věnovaná prioritní
pozornost. Na 51. schůzi 29. 7. 2009 přijal informaci o přípravách, především o způsobu dopravy
(vlakem). Na 52. schůzi kromě dalších informací o přípravách potvrdil VV sestavy obou družstev a na 53.
schůzi 3. 11. 2009 přijal informaci o výsledcích družstva mužů, vystoupení reprezentačního družstva
mužů označil za neúspěch, zároveň rozhodl o snížení odměny pro V. Lázničky z důvodu pozdního
příchodu a kontumace partie v zápase se Španělskem. O vystoupení družstva českých žen debatoval VV
až na své 54. schůzi 18. 12. 2009 z důvodu pozdního odevzdání závěrečné zprávy kapitána L. Klímy,
výsledek označil za výborný a zároveň vzal na vědomí rezignaci L. Klímy na post kapitána družstva žen.
Otázkou obsazení uvolněného postu kapitána družstva žen byla řešena TMK na počátku roku 2010, na 55.
schůzi VV byl schválen postup stanovený TMK ŠSČR: Michal Konopka povede mužskou reprezentaci a
bude zároveň zajišťovat technické záležitosti ženské reprezentace v roce 2010 a kapitánem ženského týmu
na olympiádě v Chanty Mansijsku bude Petr Hába.
Mistrovství světa a Evropy mládeže
MS a ME mládeže patří organizačně mezi nejnáročnější úkoly, které každý rok ŠSČR řeší. ME mládeže se
v roce 2009 uskutečnilo v Itálii a zúčastnilo se ho 14 hráčů, doprava byla zajištěna auty trenérů a
doprovázejících rodičů. MS mládeže proběhlo v listopadu v Turecku, doprava účastníků byla zajištěna
letecky a zúčastnilo se ho 14 hráčů. Výsledkově naši mladí reprezentanti zůstali za očekáváním (nejlepším
českým umístěním bylo 7. místo Honzy Krejčího na ME H18), neocenitelné jsou však získané zkušenosti.
KM zároveň rozhodla o výrobě reprezentačních dresů (polokošil), náklady z poloviny hradila sponzorsky
společnost Figurka a z druhé poloviny účastníci. O výsledcích ME mládeže vyslechl informaci VV na své
52. schůzi 21. 9. 2009, o výsledcích MS mládeže byl informován na 54. schůzi 18. 12. 2009.
Mistrovství Evropy jednotlivců 2009
Nominace na ME jednotlivců 2009 (sledovaná akce MŠMT) probíhala obdobně jako v minulých letech,
v soutěži mužů se nakonec zúčastnili David Navara (hráč č.1 žebříku), Pavel Šimáček (aktuální mistr ČR)
a Vladimír Talla (třetí na ČR 2009), David Navara sehrál výborný turnaj, když po základní části dělil
1. místo a až tiebreaky jej zařadily na 7. místo. V soutěži žen startovaly první a druhá hráčka z MČR žen
2009 Kateřina Čedíková a Lucie Jínová, bohužel ani jedna z trojice nejlepších českých žen (Jacková,
Němcová, Kulovaná) o účast neprojevily zájem, tím bohužel není šance na umístění české hráčky do první
šestnáctky. Umístění za stovkou odpovídá ratingovým předpokladům obou našich reprezentantek.
Zhodnocení účasti na obou akcích bylo provedeno na 49. schůzi VV 20. 4. 2009.
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Pořádání mezinárodních akcí na území ČR
Pardubický Czech Open byl opět dějištěm několika oficiálních mezinárodních akcí. Hlavní
turnaje C, D a E byly hrány jako Mistrovství Evropy amatérů s ELO do 2220, 2000 a 1800. Ve
stejných kategoriích se rozdávaly medaile v Mistrovství Evropy amatérů v rapid šachu.
Kromě toho se Pardubice staly dějištěm Mistrovství Evropy juniorských družstev. VV ŠSČR se
otázkou vyslání českých družstev zabýval na 49. schůzi 20. 4. 2009, následně na 50. schůzi 26. 5.
2009 vyslovil souhlas s vysláním reprezentačního družstva ČR juniorů a juniorek na ME
juniorských družstev 2009 v Pardubicích rozhodl včetně finanční podpory 9000 Kč, i když tato
položka nebyla v rozpočtu (byla použita z nevyplacené odměny předsedy V. Sejkory). Výsledky
obou našich družstev pak zůstaly poněkud za očekáváním; o průběhu a výsledcích MEU
juniorských družstev se VV ŠSČR zabýval na 51. schůzi 29. 7. 2009 a na 52. schůzi 21. 9. 2009,
vyslechl a vzal na vědomí zprávu kapitána M. Petra, vyslovil však nespokojenost s chováním
hráče M. Bednáře, který jako reprezentant v průběhu soutěže opustil družstvo a hrál souběžně
hraný turnaj v bleskovém maratónu. VV rovněž jednal o zavedení disciplinárního řízení proti
hráči Bednářovi, to však následně zamítl s odůvodněním, že již medializace případu a v něm
vyjádření se jeho vrstevníků a spoluhráčů z družstva by mělo být pro hráče Bednáře dostatečným
ponaučením.
Výsledky mezinárodních turnajů s účastí českých hráčů
Rovněž v roce 2009 získali čeští reprezentanti na mezinárodním poli několika pěkných výsledků. Tadeáš
Kriebel se stal mistrem Evropské unie v kategorii chlapců do 14 let, dělení 1. místa zaznamenal David
Navara na ME jednotlivců (po tie-breacích na 7. místě), družstvo našich žen obsadilo sympatické 7. místo
na ME družstev, Viktor Láznička postoupil na Světovém poháru do 4. kola (ve druhém kole vyřadil
bývalou světovou dvojku Morozeviče) a bronzovou medaili přivezl Michal Dragoun z ME v řešení
šachových problémů.
Přišla však také řada neúspěchů – muži skončili na ME družstev ve druhé polovině výsledkové listiny až
23. místě, ze soutěží mládeže přivezli naši mladí jen jedno umístění v první desítce, na ME žen (soutěži
sledované MŠMT) obě naše ženy až za 120. místem, neúspěšná byla obhajoba titulu našeho seniorského
družstva na ME a až 9. místo (VV rozhodl poskytnout na tuto soutěž mimořádnou dotaci 15.000 Kč –
soutěž nebyla v rozpočtu – použitou z ušetřených prostředků za neúčast třetí hráčky na ME žen),
Následuje stručný přehled výsledků českých hráčů na oficiálních mezinárodních akcích:
Mistrovství Evropy družstev
Novi Sad (SRB), 21. 10. – 31. 10 .2009
Muži – open 9 kol (38 družstev): 1. Ázerbajdžán 15, 2. Rusko 14, 3. Ukrajina 13,... 23. Česká republika
9 (Navara 6,5/9, Láznička 4/9, Hráček 3,5/8, Babula 2,5/6, Cvek 1/4).
Ženy – open 9 kol (28 družstev): 1. Rusko 16, 2. Gruzie 16, 3. Ukrajina 12…7. Česká republika 11
(Jacková 4,5/8, Němcová 4/9, Kulovaná 4,5/8, Pertlová 4,5/7, Čedíková 2/4).
Světový pohár
Chanty Mansijsk (RUS) 21. 11. – 14. 12. 2009
Konečné pořadí: 1. Gelfand Boris (ISR), 2. Ruslan Ponomarijov (RUS), 3. – 4. Karjakin Sergej (RUS),
Malachov Vladimír (RUS), … 9. – 16. Láznička Viktor, 17. – 32. Navara David, celkem 128 hráčů
Mistrovství světa juniorů:
Puerto Madryn (ARG), 22. 10. – 3. 11. 2009
Junioři: 1. Vachier-Lagrave Maxime (FRA) 10,5, 2. Zhigalko Sergei (BLR) 10,5, 3. Olszewski Michal
(POL) 9, celkem 84 hráčů.
Juniorky: 1. Soumya Swaminathan (IND) 9,5, 2. Cori Tello Deysi (PER) 9,5, 3. Yildiz Betul Cemre
(TUR) 9,5… 24. Olšarová Tereza 6,5, celkem 45 hráček.
Mistrovství světa mládeže
Kemer – Antalya (TUR), 11. 11. – 23. 11. 2009
H18: 1. Matlakov Maxim (RUS) 9, 2. Salgado Lopez Ivan (ESP) 8,5, 3. Piorun Kacper (POL) 8,… 21.
Krejčí Jan 6,5, celkem 104 hráčů,
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D18: 1. Girya Olga (RUS) 8,5, 2. Tsatsalashvili Keti(GEO) 8,5, 3. Ozturk Kubra (TUR) 8,… 22.
Havlíková Kristýna 6, celkem 65 hráček
H16: 1. Sethuraman S P (IND) 9, 2. Vidit Santosh Gujrathi (IND) 9, 3. Lagarde Maxime (FRA) 8,… 50.
Bureš Jaroslav 6, celkem 119 hráčů
D16: 1. Cori T Deysi (PER) 10, 2. Arabidze Meri (GEO) 8,5, 3. Paikidze Nazi (GEO) 8,…16. Olšarová
Karolína 7, celkem 102 hráček
H14: 1. Cori Jorge (PER) 9, 2. Dragun Kamil (POL) 8,5, 3. Sai Krishna G V (IND) 8,5… 31. Kriebel
Tadeáš 6,5, 83. Rubeš Jan 5, 86. Bujnošek Tomáš 5, celkem 138 hráčů
D14: 1. Efroimski Marsel (ISR) 9, 2. Lach Aleksandra (POL) 9, 3. Saranya J (IND) 8,5… 54. Zavadilová
Karolína 5,5, celkem 101 hráček
H12: 1. Cheng Bobby (AUS) 9, 2. Duda Jan-Krzysztof (POL) 8,5, 3. Wang Richard (CAN) 8,5,… 48.
Pavelek Tomáš 6, celkem 142 hráčů
D12: 1. Khademalsharieh, Sarasadat (IRI) 10, 2. Styazhkina, Anna (RUS) 9,5, 3. Goryachkina Aleksandra
(RUS) 8,5…89. Hatašová Michaela 4, celkem 108 hráček
H10: 1. Li Yunshan (CHN) 9, 2. Karthikeyan Murali (IND) 9, 3. Zhang Han Yu (CHN) 9,… 12. Marek
Matyáš, celkem 148 hráčů
D10: 1. Mammadzada Gunay Vugar Vizi (AZE) 10,5, 2. Ivana Maria Furtado (IND) 8,5, 3. Hojjatova
Aydan Hikmet Qizi (AZE) 8,5,…16. Jánská Jitka 7, 25. Pýchová Nela 6,5, celkem 83 hráček,
H8: 1. Gholami Aryan (IRI) 9, 2. Vasudeva Tanuj (USA) 8,5, 3. Tabatabaei Mohammad Amin (IRI) 8,5…
71. Chlebek Jan 5,5, celkem 129 hráčů
D8: 1. Chu Ruotong (CHN) 9,5, 2. Palakollu Samritha (USA) 8,5, 3. Li Yunshan (CHN) 8,5, … celkem
84 hráček
Mistrovství Evropy jednotlivců:
Budva (MNE), 6. 3. – 17. 3. 2009
1. Tomashevsky Evgeny (RUS) 8, 2. Malakhov Vladimir (RUS) 8, 3. Jobava Baadur (GEO) 8… 7. Navara
David 8, 110. Talla Vladimír 6 (splnění normy GM), 194. Šimáček Pavel 5…celkem 306 hráčů.
Mistrovství Evropy žen:
Petrohrad (RUS), 8. 3. – 19. 3. 2009
1. Kosintseva Tatiana (RUS) 8,5, 2. Mkrtchian Lilit (ARM) 8,5, 3. Pogonina Natalija (RUS) 8… 123.
Jínová Lucie 4,5, 125. Čedíková Kateřina 4,5, celkem 168 hráček.
Mistrovství Evropy mládeže:
Ferno (ITA), 30. 8. - 10. 9. 2009
H18: 1. Ter-Sahakyan Samvel (ARM) 7,5, 2. Recuero Guerra David (ESP) , 3. Benidze Davit (GEO) 7,…
7. Krejčí Jan 6,5, 25. Ponížil Cyril 5,5… celkem 101 hráčů,
D18: 1. Girya Olga (RUS) 8, 2. Tsatsalashvili Keti (GEO) 8, 3. Agrest Inna (SWE) 6,5, … 13. Olšarová
Tereza 5,5, … celkem 55 hráček,
H16: 1. Popilski Gil (ISR) 8, 2. Van Kampen Robin (NED) 7, 3. Danilenko Dmitriy (UKR) 7, … 13.
Vlasák Lukáš 6, 64. Rabatin Jakub 4, … celkem 101 hráčů,
D16: 1. Adamowicz Katarzyna (POL) 7,5, 2. Arabidze Meri (GEO) 7, 3. Schut Lisa (NED) 7, … 31.
Kolomazníková Barbora 5, … celkem 73 hráček,
H14: 1. Dragun Kamil (POL) 7,5, 2. Siagodnik Anton (BLR) 7,5, 3. Bukavshin Ivan (RUS) 7, … 40.
Bujnošek Tomáš 5, … celkem 122 hráčů,
D14: 1. Efroimski Marsel (ISR) 8, 2. Osmanodja Filiz (GER) 7, 3. Leks Maria (POL) 7, … 62. Vlčková
Kateřina 3,5, … celkem 78 hráček,
H12: 1. Zanan Evgeny (RUS) 7,5 , 2. Lamard Guillaume (FRA) 7,5, 3. Csonka Balazs (HUN) 7, … 43.
Blahynka Martin 5, 63. Macháň Jan 4, … celkem 106 hráčů,
D12: 1. Haussernot Cecile (FRA) 7,5, 2. Goryachkina Aleksandra (RUS) 7 , 3. Bellaiche Elise (FRA) 7, …
52. Fusková Martina 4, … celkem 82 hráček,
H10: 1. Gledura Benjamin (HUN) 7, 2. Shtembuliak Evgeny (UKR) 7, 3. Rambaldi Francesco (FRA) 7,…
22. Szücs Matyáš 5,5, 36. Marek Matyáš 4,5, … celkem 81 hráčů,
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D10: 1. Vasenina Anna (RUS) 8,5, 2. Hojjatova Aydan (AZE) 8, 3. Dmochowska Agnieszka (POL) 7, …
30. Kaňáková Natálie 5, … celkem 66 hráček.
Mistrovství Evropy seniorů 2009
Rogaška Slatina (SLO), 22. 7. – 30. 7. 2009
1. Tseshkovsky Vitaly (RUS) 7, 2. Butnorius Algimantas (LTU) 6,5, 3. Shvedchikov Anatoly
(RUS) 6,5,… 25. Vykydal František 5, 26. Mlýnek Petr 4,5… celkem 64 hráčů,
Mistrovství Evropy juniorských družstev
Pardubice, 15. 7. – 23. 7. 2009
Junioři: 1. Maďarsko 13, 2. Polsko 10, 3. Německo 9…12. Česká republika (Ponížil, Kuchynka, Pecha,
Vlasák, Bednář) 5, celkem 13 družstev,
Juniorky: 1. Polsko 10, 2. Německo2 10, 3. Německo1 10, ...11. Česká republika (Havlíková, Olšarová
K., Olšarová T) 6, 15. Biomedica Říčany 3 (Sochorová, Říhová)… celkem 16 družstev.
Mistrovství Evropy seniorských družstev 2009
Velden (AUT), 5. 4. – 13. 4. 2009
1. Rusko 17, 2. Švýcarsko 14, 3. Finsko 13… 9. Česká republika 11 (Jansa, Přibyl, Trapl,
Sikora-Lerch, Pacl) … celkem 54 družstev
Mistrovství EU mládeže
Mureck (AUT), 5. 8. – 13. 8. 2009
U8: 1. Gazik Viktor (SVK) 7,5, 2. Atodiresei Damian (ROU) 7, 3. Pechac Jergus (SVK) 7…6. Půlpán
Matěj 6, 24. Opluštil David 4, 27. (7. mezi děvčaty) Kořenová Magdalena 3,5, celkem 36 hráčů
U10: 1. Spacek Oliver (SVK) 7,5, 2. Salim Riza (ROU) 6,5, 3. Skuhala Luka (SLO) 6,5… 10. Bareš
Jáchym 5,5, 16. (4. D) Jánská Jitka 5, 33. (13. D) Zítková Kristýna 3,5, celkem 44 hráčů
U12: 1. Bellahcene Bilel (FRA) 8,5, 2. Ladva Ottomar (EST) 7, 3. Huber Martin Christian (AUT) 6,5…8.
Petr Jan 6, 9. Půlpán Jakub 5,5, 48. (12. D) Stránská Kamila 3,5, celkem 55 hráčů
U14: 1. Kriebel Tadeáš 7,5, 2. Giroyan Gary (FRA) 7, 3. Clarke Brandon G I (ENG) 7…36. (12. D)
Rohovská Tereza 3,5, celkem 48 hráčů
Otevřené mistrovství Evropy amatérů s ELO FIDE < 2200
Pardubice, 25. 7. – 1. 8. 2009
1. Sanchez Botella Luis Javier (ESP) 8, 2. Kolesar Milan (SVK) 7,5, 3. Hilgendorff Finn (GER) 7…15.
Jezbera Jiří (CZE) 6,5, …celkem 215 hráčů
Z toho pořadí ME žen: 1. Novosadová Kristýna (CZE) 6, 2. Kuzmina Anna (RUS) 5,5, 3. Goossens
Hanne (BEL) 5,5.
Otevřené mistrovství Evropy amatérů s ELO FIDE < 2000
Pardubice, 25. 7. – 1. 8. 2009
1. Vondra Lukáš (CZE) 8, 2. Butchak Ruslan (UKR) 7,5, 3. Liberman Alexander (RUS) 7,5…9. Mazura
Tomáš (CZE) 6,5, … celkem 272 hráčů
Z toho pořadí ME žen: 1. Aripova Nizáma (UZB) 6,5, 2. Razhkova Anastasiya (BLR) 6,5, 3. Demmler
Julia (GER) 6,5 … 5. Němcová Karolína (CZE) 6,5.
Otevřené mistrovství Evropy amatérů s ELO FIDE < 1800
Pardubice, 25. 7. – 1. 8. 2009
1. Shadrin Aleksey (RUS) 8, 2. Zajc Jan (SLO) 7,5, 3. Vetter Udo (GER) 7…10. Fiala Jan (CZE) 6,5…
celkem 190 hráčů
Z toho pořadí ME žen: 1. Zörklerová Eliška (CZE) 6,5, 2. Barbier Astrid (BEL) 6, 3. Voldánova
Barbora (CZE) 5,5.
Mistrovství Evropy amatérů s ELO FIDE < 2200 v rapid šachu
Pardubice, 22. 7. – 23. 7. 2009
1. Gurbanzade Erkin (AZE) 7,5, 2. Klochan Evgeny (LAT) 7, 3. Rumjanstev Jevgeni (LAT) 7…4. Šnorek
Milan 6,5, 5. Šott Pavel 6, 7. Franěk Vítězslav 6 … celkem 56 hráčů,
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Z toho pořadí ME žen: 1. Korniyuk Mariya (RUS) 6, 2. Semenova Elena (RUS) 6, 3. Kuzmina Anna
(RUS) 5…4. Valíčková Martina 4,
Mistrovství Evropy amatérů s ELO FIDE < 2000 v rapid šachu
Pardubice, 22. 7. – 23. 7. 2009
1. Mikhail Punker (UKR) 7,5, 2. Olegs Marutkins (LAT) 7, 3. Michal Horáček 7, 4. Daněk Pavel 7, 5.
Hájek Jaroslav 6,5 … celkem 92 hráčů
Z toho pořadí ME žen: 1. Natalia Chernyshova (RUS) 5,5, 2. Inga Zakhartsova (RUS) 5,5, 3. Polina Ni
(LAT) 5,5, ...4. Bartošová Lucie 5.
Mistrovství Evropy amatérů s ELO FIDE < 1800 v rapid šachu
Pardubice, 22. 7. – 23. 7. 2009
1. Shadrin Aleksey (RUS) 8, 2. Kowalczyk Grzegorz (POL) 7,5, 3. Bonacic Jascha (GER) 7…4. Boháček
Milan 7,0, 5. Kotlant Tomáš 7,0 … celkem 95 hráčů
Z toho pořadí ME žen: 1.Krapivina Galina (RUS) 6,5, 2. Hanzatjan Anaid (EST) 6,0 3. Hanzatjan
Elvira (EST) 6,0 … 6. Londinová Jana 5,0
Mistrovství Evropy v řešení šachových problémů 2009
Subotica (SRB), 6. 5. – 10. 5. 2009
1. Murdzia Piotr (POL) 87,5, 2. Evseev Georgy (RUS) 83,0, 3. Dragoun Michal 77,5… 25. Vanka
Miloslav 61,5, 59. Sabol František 43,0, 70. Henrych Miroslav 30,0 … celkem 80 řešitelů.
Mitropa Cup
Rogaška Slatina (SLO), 9. 5. – 17. 5. 2009
muži: 1. Chorvatsko 14, 2. Itálie 12, 3.Maďarsko 11… 6. Česká republika (Petr, Kaňovský,
Černoušek, Krejčí, Konopka) 9,… celkem 10 družstev
ženy: 1. Slovinsko1 9,5, 2. Slovinsko2 9, 3. Itálie 7,5 bez české účasti… celkem 8 družstev
Evropský pohár klubových družstev 2009
Antalya (TUR), 3. 10. – 11. 10. 2009
1. Economist-SGSEU-1 Saratov 14, 2. Mika Yerevan 12, 3. Ural Svedrdlovskaya 11…14. 1.
Novoborský ŠK 10 (Láznička, Štoček, Markoš, Hába, Cvek, Šimáček, Vokáč a Klíma),
celkem 54 družstev

Mistrovské soutěže:
Všechny plánované mistrovské akce v roce 2009 proběhly bez větších závad. V průběhu roku bylo
vyhlášeno celkem 46!! nových mistrů České republiky. Vítězem extraligy se stal celek Mahrly Praha
v čele s Davidem Navarou, titul dorosteneckých přeborníků získala Lokomotiva Brno s Vojtěchem
Plátem. O nejvyšší domácí tituly mezi jednotlivci, ženami a juniory se bojovalo opět společně v jednom
místě v Děčíně – bližší informace v samostatné kapitole této zprávy.
Na všechny mistrovské akce, kam poskytuje ŠSČR finanční dotaci, je podepisována s pořadateli smlouva
Bouřlivé debaty byly v průběhu roku vedeny na téma finále a polofinále MČR mužů a to především na
výši dotace, která na tyto akce každoročně je v rozpočtu ŠSČR uvolňována. V nejbližší době lze očekávat
projednání návrhu úpravy v celém systému bojů o nejvyšší domácí tituly jednotlivců. Vznikly nové
soutěže – M ČR juniorů v rapid šachu, kde bylo zároveň vyhlašováno také pořadí družstev, a společná
Extraliga ČR a SR družstev žen, jejíž 1. ročník bude sehrán v květnu v Malenovicích.
Mládež také odehrála všechny plánované soutěže – již tradičně největší pozornost poutá Mistrovství ČR
mládeže (tentokráte poprvé v Koutech nad Desnou) za účasti téměř kompletní domácí mládežnické
špičky.
Poprvé se uskutečnila nová soutěž – Extraliga družstev žen. Jedná se o společný projekt Šachového svazu
České republiky a Slovenského šachového svazu a kvalitní účast hráček obou států potvrdilo
životaschopnost této soutěže.
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V souladu se Soutěžním řádem ŠSČR byl do konce května vydán nový Termínový kalendář 2009/2010
(schválen na 50. schůzi VV 26. 5. 2009), který se stal závazným dokumentem pro soutěže v následujícím
období.
Další podrobnosti k mistrovským soutěžím naleznete ve zprávě STK ŠSČR a KM ŠSČR.

Galerie mistrů ČR 2009
Kategorie

Místo konání

Mistr ČR

Družstva

dlouhodobá soutěž
2008/2009

ŠK Mahrla Praha

Družstva dorost

dlouhodobá soutěž
2008/2009

ŠK Lokomotiva Brno

Malenovice
13. – 17.5.2009

ŠK Slavia Orlová

Družstva starších žáků

Seč u Chrudimi
30.5. – 31.5. 2009

BŠŠ Frýdek-Místek

Družstva mladších žáků

Sezemice
12.6. - 14.6. 2009

2222 ŠK Polabiny

Družstva žen

Pohár ČR v rapid šachu
družstev
Čtyřčlenná družstva
Juniorská družstva rapid
Přebor škol 1.-5. třída
Přebor škol 6.-9. třída
Přebor škol střední školy
Muži
Ženy
H20
H18
D20
D18
H16
H14
H12
H10
D16

Františkovy Lázně
19. – 20.9. 2009
Pardubice
16. – 19.7. 2009
Havlíčkův Brod
5.9. - 6.9.2009
Malenovice
24. – 25.3. 2009
Štědronín
7.4. – 8.4. 2009
Stráž pod Ralskem
20.4. – 21.4. 2009
Děčín
10.2. – 20.2. 2009
Děčín
14.2. – 19.2. 2009
Děčín
12.2. – 20.2. 2009
Děčín
12.2. – 20.2. 2009
Přibyslav,
6. - 12.12.2009
Přibyslav,
6. - 12.12.2009
Kouty nad Desnou
7.3. – 14.3. 2009
Kouty nad Desnou
7.3. – 14.3. 2009
Kouty nad Desnou
7.3. – 14.3. 2009
Kouty nad Desnou
7.3. – 14.3. 2009
Kouty nad Desnou

ŠK Zikuda Turnov
A64 Grygov
MSA Dolní Benešov
Frýdlant n.O., ZŠ
Komenského
ZŠ Boršice
Gymnázium Petra
Bezruče Frýdek-Místek

Složení / Oddíl
Drozdovskij Yuri, Navara David, Tukmakov
Vladimír, Stefansson Cannes, Oral Tomáš, Jansa
Vlastimil, Jirovský Miloš, Gross David, Ivanov
Michail, Meduna Eduard, Zezulkin Jurij, Orság
Milan, Cífka Stanislav, Plachetka Ján, Civín
Tomáš, Hausner Ivan, Bělaška Přemysl, Vrkoč
David
Plát Vojtěch, Kuchynka Lukáš, Svoboda Karel,
Hošek Martin, Navrátil Jiří, Blahynka Martin,
Musil Jiří, Menšík František, Sikora Lukáš,
Prášek Tomáš, Ondračka Václav, Dvořák Adam,
Krejčí David, Přibyl Radek, Suchomel Jiří,
Telupil Dominik, Hlaváčková Jana, Bartošova
Veronika
Jakubiecová Edyta, Olšarová Karolína, Olšarová
Tereza
Rabatin Jakub, Bujnošek Tomáš, Langner
Jakub, Pavelek Tomáš, Langnerová Karolína,
Svoboda Matěj
Půlpán Jakub, Kučerová Jana, Mráz Ondřej,
Liduch Filip, Hofmanová Vilma, Vančura
Daniel, Melichar Vojtěch, Řezníček Dominik,
Půlpán Matěj
Ftáčník Lubomír, Žilka Štěpán, Neuman Petr,
Kulhánek Tomáš, Možný Miloš
Šimáček Pavel, Biolek Richard jr., Vokáč
Marek, Biolek Richard sr., Obšívač Josef
Kriebel Tadeáš, Rakús Pavel, Suchánek
Miroslav, Vavřínek Michal
Pečinka Ondřej, Kaňák Filip, Ramík Dominik,
Kaňáková Natálka
Volčík Luděk, Gabriel Adam, Pfeffer Erik,
Pfeffer Dominik
Rojíček Vojtěch, Pecha Tomáš, Konštacký
Matěj, Rabatin Jakub, Nytrová Adéla

Šimáček Pavel

1. Novoborský ŠK

Čedíková Kateřina

ŠK Sokol Klatovy

Krejčí Jan

Tatran Litovel

Krejčí Jan

Tatran Litovel

Olšarová Tereza
Havlíková Kristýna
Bureš Jaroslav
Rubeš Jan

ŠK Slavia Orlová
Sokol Klatovy
A64 Grygov
Glaverbel Czech Teplice

Pavelek Tomáš

BŠŠ Frýdek-Místek

Marek Matyáš

BŠŠ Frýdek-Místek

Olšarová Karolína

ŠK Slavia Orlová
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D14
D12
D10
H8
D8
Muži rapid
Rapid ženy
Junioři rapid
Juniorky rapid
Grand-Prix rapid
Blesk muži
Blesk ženy
Blesk mládež
Senioři nad 50 let
Senioři nad 60 let
Senioři nad 70 let
Bleskový maratón
"Holanďany"
Fischerovy šachy
H14 rapid
D14 rapid
H12 rapid
D12 rapid
H10 rapid
D10 rapid

7.3. – 14.3. 2009
Kouty nad Desnou
7.3. – 14.3. 2009
Kouty nad Desnou
7.3. – 14.3. 2009
Kouty nad Desnou
7.3. – 14.3. 2009
Vyškov
8.5. – 9.5. 2009
Vyškov
8.5. – 9.5. 2009
Pardubice
22.7. – 23.7. 2009
Znojmo
10.5. – 11.5. 2009
Havlíčkův Brod
5.9. – 6.9. 2009
Havlíčkův Brod
5.9. – 6.9. 2009
dlouhodobá soutěž
2008/2009
Praha
19.12.2009
Praha
19.12.2009
Praha
19.12.2009
Rychnov nad Kněžnou
24.8. – 30.8. 2009
Rychnov nad Kněžnou
24.8. – 30.8. 2009
Rychnov nad Kněžnou
24.8. – 30.8. 2009
Pardubice
20.7. – 21.7. 2009
Pardubice
20.7. 2009
Pardubice
21.7. 2009
Hradec Králové
12.9. – 13.9. 2009
Hradec Králové
12.9. – 13.9. 2009
Hradec Králové
12.9. – 13.9. 2009
Hradec Králové
12.9. – 13.9. 2009
Hradec Králové
12.9. – 13.9. 2009
Hradec Králové
12.9. – 13.9. 2009

Johnová Eliška
Hatašova Michaela

TJ Jiskra Hořice v P.
Caissa Úholičky

Jánská Jitka

TJ ZČE Plzeň

Chlebek Jan

BŠŠ Frýdek-Místek

Němcová Karin

ŠK OAZA Praha

Navara David

Mahrla Praha

Jacková Jana

TŽ Třinec

Pecha Tomáš

BŠŠ Frýdek-Místek

Olšarová Karolína

ŠK Slavia Orlová

Kaňovský David

A64 Grygov

Jirovský Miloš

Mahrla Praha

Němcová Kateřina

BŠS Frýdek-Místek

Roubalík Jakub

ŠK Zlín

Urban Zdeněk

ŠK AD Jičín

Šrámek Josef

Moravská Slavia Brno

Most Zdeněk

ŠK Global Sokolov

Plát Vojtěch

TŽ Třinec

Tajovský Martin,
Škaloud Dušan
Navara David

Slavia Hradec Králové
Mahrla Praha

Seidl Štěpán

Sokol Bedřichov

Vlčková Kateřina

2222 ŠK Polabiny

Macháň Jan

ŠŠ Panda Rychnov n.Kn.

Zemková Klára

BŠŠ Frýdek-Místek

Marek Matyáš

BŠŠ Frýdek-Místek

Kaňáková Natálka

BŠŠ Frýdek-Místek

Statistika počtu mistrovských titulů dle oddílů
Oddíl
BŠŠ Frýdek-Místek
Mahrla Praha, ŠK Slavia Orlová
A64 Grygov
2222 ŠK Polabiny, Sokol Klatovy, Tatran Litovel, TŽ Třinec
1. Novoborský ŠK, Caissa Úholičky, Glaverbel Czech Teplice, Moravská Slavia Brno, MSA Dolní Benešov,
Slavia Hradec Králové, Sokol Bedřichov, ŠK AD Jičín, ŠK Global Sokolov, ŠK Lokomotiva Brno, ŠK OAZA
Praha, ŠK Zikuda Turnov, ŠK Zlín, ŠŠ Panda Rychnov n.Kn., TJ Jiskra Hořice v P., TJ ZČE Plzeň
Do statistiky nejsou započítány výsledky Přeboru škol

Počty titulů
9
4
3
2
1
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Mistrovství ČR mužů
Mistrovství ČR jednotlivců v kategoriích mužů, žen a juniorů 2009 se konalo v Děčíně a skončilo těsně
před konáním minulé konference. Hodnocení mistrovství provedl VV na své 49. schůzi 20. 4. 2009 a
následně také na 50. schůzi VV 26. 5. 2009, vyzdvihl hrací sál, ale podrobně se zabýval také nedostatky
vzniklými při konání. Zabýval se také systémem konkurzů a konstatoval nutnost včasnosti vypisování
konkurzů. Velmi podrobně se především na 50. schůzi zabýval financováním mistrovství, především
s ohledem na výdaje rozpočtu ŠSČR. Konstatoval vzhledem k nutnosti úspor změny v systému soutěží
jednotlivců – na 50. schůzi ŠSČR zrušil Polofinále MČR mužů 2009, schválil MČR mužů 2010 jako
otevřený turnaj s finanční dotací ŠSČR max. 300.000 Kč a uložil STK stanovit systémy MČR žen a MČR
juniorů a dorostenců, včetně herních a finančních podmínek pro uspořádání.

Mistrovství ČR v bleskovém šachu jednotlivců 2009
Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2009 se konalo v režii Šachového svazu České republiky a výsledky,
průběh i mediální dopad opětně potvrdily správnost systému mistrovství. Místo konání – Kongresový sál
ČVUT – bylo stejné jako rok předtím a plně vyhovuje potřebám turnaje, Česká televize vysílala
z mistrovství hodinový záznam na programu ČT4 Sport. Výraznou pomocí pro pořádání byla i v loňském
roce finanční dotace z Magistrátu města Prahy. Systém soutěže (základní část 13 kol a vyřazovací část čtyř
nejlepších) ve třech kategoriích (muži, ženy, mládež) zůstal zachován z minulých let a opět přinesl
zajímavé a dramatické boje. Tituly vybojovali Miloš Jirovský, Kateřina Němcová a Jakub Roubalík.
Vyhodnocení mistrovství bylo provedeno na 55. schůzi 2. 2. 2010, kde bylo rovněž schváleno
i vyúčtování celé akce.

Databáze členské základny
Databáze členské základny ŠSČR a agenda s tím spojená je i nadále vedena na pracovišti ŠSČR v Ostravě
administrativní pracovnicí ŠSČR bez nejmenších problémů paní Jitkou Kniezkovou. Dořešeno bylo také
on-line umisťování výstupu z databáze na webové stránky téměř ihned po zpracování, což velmi
usnadňuje kontrolu nově zadaných údajů a zvyšuje přehled o skutečném stavu členské základny. Dle
údajů z databáze konce roku bylo provedeno srovnání počtu členské základny - bližší podrobnosti, stejně
jako další statistické zajímavosti, viz zpráva Organizační komise ŠSČR.

Žebříčky ČR
Absolutní pořad hráčů CZE
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jméno hráče
Navara David
Láznička Viktor
Hráček Zbyněk
Štoček Jiří
Votava Jan
Babula Vlastimil
Oral Tomáš
Hába Petr
Šimáček Pavel
Cvek Robert

R.
nar.
85
88
70
77
74
73
77
65
79
79

Titul
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
IM
GM

FRL k
1.1.10
2708
2652
2620
2592
2561
2554
2546
2542
2513
2508

FRL k
1.1.09
2638
2598
2606
2586
2542
2581
2545
2547
2493
2531

rozdíl
+70
+54
+14
+6
+19
-27
-1
+5
+20
-23

Oddíl
ŠK Mahrla Praha
1. Novoborský ŠK
1. Novoborský ŠK
1. Novoborský ŠK
ŠK Rapid Pardubice, o.s.
Agentura 64 Grygov
ŠK Mahrla Praha
1. Novoborský ŠK
Agentura 64 Grygov
1. Novoborský ŠK

Pořadí českých žen
Poř.
1.
2.
3.
4.

Jméno hráče
Jacková Jana
Kulovaná Eva
Němcová Kateřina
Pertlová Soňa

R.
nar.
82
77
90
88

Titul
IM
WGM
WGM
WIM

FRL k
1.1.10
2403
2302
2272
2262

FRL k
1.1.09
2385
2295
2325
2231

rozdíl
+18
+7
-53
+31

Oddíl
ŠK Duras BVK
ŠK Gordic Jihlava
Beskydská šachová škola o.s.
TŽ Třinec
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5.

Sikorová Olga

75

WIM

2256

2255

+1

TŽ Třinec

Pořadí českých juniorů
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno hráče
Krejčí Jan
Rojíček Vojtěch
Plát Vojtěch
Biolek Richard
Kuchynka Lukáš

Rok
nar.
92
90
94
90
92

Titul
IM
IM
IM
IM
FM

FRL k
1.1.10
2454
2426
2388
2385
2317

FRL k
1.1.09
2426
2375
2410
2406
2199

rozdíl
+28
+51
-22
-21
+118

Oddíl
Tatran Litovel
Beskydská šachová škola o.s.
TŽ Třinec
Agentura 64 Grygov
Tatran Litovel

Pořadí českých juniorek
Poř.
1.
3.
4.
2.
5.

Jméno hráče
Němcová Kateřina
Olšarová Karolína
Olšarová Tereza
Havlíková Kristýna
Marečková Martina

Rok
nar.
90
93
91
92
90

Titul
WGM
WFM
WFM
WFM
KMž

FRL k
1.1.10
2272
2168
2162
2155
2055

FRL k
1.1.09
2325
2114
2113
2172
2056

FRL k
1.1.10
2388
2203
2136
2134
2122

FRL k
1.1.09
2410
2038
2124
2059
2061

rozdíl

Oddíl

-53
+54
+49
-17
-1

Beskydská šachová škola o.s.
SK Slavia Orlová
SK Slavia Orlová
ŠK Sokol Klatovy
Panda Rychnov n.Kn.

Pořadí mládeže do 16 let
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno hráče
Plát Vojtěch
Kriebel Tadeáš
Rabatin Jakub
Baláček Tadeáš
Braun Marek

Rok
nar.
94
95
94
95
94

Titul
IM
KM
KM
KM
KM

rozdíl
-22
+165
+12
+75
+61

Oddíl
TŽ Třinec
MSA Dolní Benešov
Beskydská šachová škola o.s.
Sokol Kolín
TJ Desko Liberec

Mezinárodní tituly
Také v průběhu minulého roku byly zpracovány a zaslány na FIDE k vyřízení žádosti o udělení
mezinárodních titulů. Činnost FIDE v této oblasti byla v posledním roce velmi pružná, tituly FM byly
vyřizovány během několika dní a ostatní tituly bezprostředně po jejich schválení.
Titul velmistra (GM) získal v průběhu roku Vladimír Talla, titul mezinárodního mistra (IM) Vojtěch Plát,
Jan Krejčí, Stanislav Jasný a Radek Sluka a dále s podmínkou dosažení ratingu 2400 Neklan Vyskočil,
Karel Malinovský a Jan Příborský. Titul FM byl na základě ratingu a podané žádosti udělen Davidu
Kubečkovi, Martinu Šklíbovi, Jaroslavu Olšarovi, Josefu Lysovi, Josefu Spodnému, Petru Šimkovi, Jiřímu
Soukupovi, Michalu Novotnému, Jiřímu Tůmovi, Jiřímu Majerovi, Lukáši Kuchynkovi, Vojtěchu
Rojíčkovi a Ondřeji Kořínkovi. Titul mezinárodní mistryně (WIM) získala s podmínkou získání ratingu
2200 Kristýna Havlíková a titul mistryně FIDE (WFM) Tereza Olšarová.
Kromě hráčských titulů byl uplynulý rok bohatý na získané mezinárodní tituly rozhodčích, hlavně proto,
že od letošního roku FIDE zpřísnila podmínky pro získání titulů pro udělování titulů rozhodčích. Titul
mezinárodního rozhodčího (IA) tak podle původních pravidel získali Ladislav Palovský a Jaroslav Benák,
tituly rozhodčího FIDE (FA) byly uděleny Miroslavu Hurtovi, Jiřímu Siebenburgerovi, Michailu
Korečkovi a Jaroslavu Satranskému.
Hojně diskutovanou novinkou bylo rozhodnutí FIDE o přidělování mezinárodních titulů trenérům,
v průběhu roku si VV vyměnil několik dopisů na toto téma (především na téma dvouletému obnovování
titulu oproti úhradě poplatku 180 Euro), na 54. schůzi a 55. schůzi VV došlo k definitivnímu rozhodnutí
akceptovat toto rozhodnutí, byly zaslány nominace na udělení mezinárodních titulů trenér FIDE Michalu
Konopkovi, Vlastimilu Jansovi a Sergeji Berezjukovi. Na 55. schůzi VV 2. 2. 2010 byla vzata na vědomí
informace o tom, že jmenovaným byl udělen dokonce nejvyšší FST (FIDE Senior Trainer).

VV jako odvolací orgán
VV ŠSČR projednával v průběhu roku několik odvolání:
• na 51. schůzi dne 29. 7. 2009 v Pardubicích projednal Odvolání ŠK Duras BVK proti rozhodnutí STK
ŠSČR o udělení pokuty oddílu ŠK Duras BVK za nenastoupení hráče Žabenského uvedeného

•

•

•
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v základní sestavě v zápase 2. ligy skupina D 2008/2009 mezi TJ Zaječice – ŠK Duras BVK B
hraného dne 8.2.2009, odvolání vyhověl a snížil pokutu z 1000 Kč na 300 Kč.
na 51. schůzi dne 29. 7. 2009 v Pardubicích odmítl projednání Odvolání Ing. V. Medunové proti
rozhodnutí OK ŠSČR o pozastavení přestupu hráče E. Meduny ml., neboť v době mezi podáním
odvolání a projednáváním odvolání došlo k dohodě obou oddílů a přestup hráče E. Meduny ml. již byl
realizován.
na 51. schůzi dne 29. 7. 2009 v Pardubicích projednal Odvolání 1. Novoborského ŠK proti rozhodnutí
STK ŠSČR o udělení pokuty, konstatoval, že pokuta byla udělena v souladu s legislativou ŠSČR a
odvolání v plném rozsahu zamítl.
na 51. schůzi dne 29. 7. 2009 a na 52. schůzi 21. 9. 2009 projednával VV Odvolání Sokola Písek proti
rozhodnutí OK ŠSČR ve věci povolení přestupu hráče T. Růžičky z oddílu TJ Sokol Písek do DDM
Písek. Na 51. schůzi přestup do vyřešení majetkových sporů mezi oběma oddíly pozastavil a následně
na 52. schůzi konstatoval, že VV není orgánem, který rozhoduje o přestupech hráčů v rámci ŠSČR, šlo
pouze o rozhodnutí směrem k Organizační komisi ŠSČR. Následně pak vzal na vědomí nové
rozhodnutí Organizační komise ŠSČR o povolení přestupu hráče T. Růžičky.

Lektorská činnost VV
V průběhu roku proběhlo při pardubickém Czech Openu školení rozhodčích 1. třídy, které
generovalo 6 nových rozhodčích 1. třídy.
V uplynulém roce se uskutečnily 4 semináře pro rozhodčí nejvyšších tříd v Pardubicích, Praze,
Olomouci a Brně, kde hlavní náplní bylo seznámení s nově přijatými pravidly. Jistě chvályhodná
iniciativa Komise rozhodčích se bohužel ale nesetkala s velkým zájmem rozhodčích (pouze 20
účastníků).
Školení trenérů 2. třídy se v uplynulém roce neuskutečnilo, jeho zahájení je plánováno na rok
2010, neuskutečnil se ani žádný seminář trenérů.

Další činnost VV
• Úspěšně probíhá spolupráce s p. Herzogem, autorem losovacího programu Swiss Manager. Téměř

•

•
•

•
•

všechny požadavky na úpravu programu zaslané předsedou KR Ladislavem Palovským, byly
zapracovány, stejně tak byl dokončen a publikován ke stažení manuál k programu Swissmanager
v češtině. Z diskuze na 52. schůzi 21. 9. 2009 vyplynulo doporučení pro všechny uživatele programu
Swiss-Manageru používat databázi připravovanou panem Martinem Šmajzrem bez diakritiky (nově
vydaná „unicode verze SM“ obsahuje stále hodně chyb a problémů, v současné době probíhá intenzivní
komunikace s autorem programu na odstranění všech nedostatků).
Opakovaně v průběhu minulého roku byl VV na svých schůzích informován o stěhování pracoviště
ŠSČR v Ostravě z důvodu stěhování celé budovy ČSTV (proběhlo v červnu 2009), rozhodl také
o uvolnění částky 20.000 Kč na vybavení prostor sekretariátu, skutečně vyúčtovaná částka byla cca
12.000 Kč.
Probíhala spolupráce při prodeji cvičebnice Trénujeme s Figurkou, pravidelně čtvrtletně dle smlouvy
bylo se společností Figurky o.p.s prováděno vyúčtování prodeje a finanční vyrovnání.
Na 49. schůzi dne 20. 4. 2009 P. Herejk VV projednal a vyslovil souhlas s žádostí o převedení hráčů
Zavackého a Petrušky ze Slovenského šachového svazu do ŠSČR. Převedení obou hráčů pak bylo
následně FIDE provedeno. Na stejné schůzi projednával opakovanou žádost o převedení hráče
Pochinkova z Ruské šachové federace do ŠSČR, souhlas byl vysloven s podmínkou splnění všech
požadavků stanovených FIDE. Vyřízení všech požadavků však trvalo téměř půl roku, následně byla
žádost podána a FIDE změnu v září provedla.
Na 52. schůzi 21. 9. 2009 projednal a schválil VV převedení hráče Romana Torvenyiho ze
Slovenského šachového svazu do Šachového svazu České republiky.
Na 50. schůzi projednal žádost oddílu TJ Hronov o převod hráčů Goreckého, Pyky a Szablewského
z Polského šachového svazu do ŠSČR, žádost byla oddílu vrácena k dopracování, do příští schůze VV
však TJ Hronov žádost stáhl a VV se jí již nezabýval.
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• V průběhu roku byla několikrát projednávána smlouva se Sdružením korespondenčního šachu, závěr
celoročního jednání je zjednodušení výpočtu výše dotace pro Sdružení. Od letošního roku bude dotace
pro SKŠ ČR ve výši 2,5% dotace získané ze Sazky, z vlastních zdrojů ČSTV a Ministerstva financí
(náhrada za odvod DPH Sazky).
• Od 52. schůze se VV pravidelně zabýval přípravou konference 2010, velmi zodpovědně byl
projednáván návrh rozpočtu, který byl mj. také předložen veřejnosti k připomínkování a je připravován
pro krizovou variantu nulových dotací ze Sazky. Na 55. schůzi VV 2. 2. 2010 schválil VV návrh
rozpočtu ŠSČR na rok 2010, zprávu o činnosti VV ŠSČR za rok 2009 a návrhy na změnu Ekonomické
směrnice ŠSČR.
• Na 55. schůzi 2. 2. 2010 VV ŠSČR vzal na vědomí informaci o žalobě na ochranu osobnosti, kterou na
Šachový svaz České republiky podal R. Kaiser. Projednávání je očekáváno v nejbližších týdnech.

Zpráva generálního sekretáře:
Od poslední konference nedošlo na sekretariátu ŠSČR k žádné personální změně. V Ostravě došlo
k přestěhování prostor sekretariátu z důvodu stěhování celého ČSTV, toto stěhování však nijak nenarušilo
pracovní činnost vykovávanou paní Kniezkovou.
Činnost sekretariátu ŠSČR spočívala v každodenní práci při zajišťování úkolů daných stanovami,
usneseními konference, výkonného výboru i odborných komisí, v komunikaci s členy Šachového svazu a
vyřizování běžné každodenní agendy. V průběhu roku bylo připraveno a podepsáno více než 100 smluv ať
už s pořadateli mistrovských akcí, s trenéry či rodiči talentů a také s reprezentanty na ME družstev.
O dalších oblastech činnosti, které byly v průběhu od minulé konference zajišťovány, je podrobně
informováno na jiných místech této zprávy.
Petr Herejk, generální sekretář ŠSČR

Zpráva o činnosti Komise mládeže Šachového svazu České republiky:
Do konce března 2009 pracoval ve funkci předsedy KM ŠSČR Ing. Jaroslav Říha. Před konferenci 2009
se z důvodu vytížení v pracovním poměru Jaroslav Říha rozhodl odejít z funkce předsedy KM. VV ŠSČR
kooptoval do funkce předsedy Komise mládeže od 1. dubna 2009 Zdeňka Fialu, což také 20. února 2009
schválila konference ŠSČR. Od 1. dubna 2009 pracovala Komise mládeže ve složení: předseda: Zdeněk
Fiala, členové: Jiří Novák, Jiří Kalužný, Marian Sabol, Ivan Kopal a Pavel Benčo.
Každý člen měl přidělenu svoji oblast, kterou spravoval a řídil. Jiří Novák pracoval ve funkci
místopředsedy a zároveň byl pověřen řízením Mistrovství Moravy mládeže, Mistrovství ČR v rapid šachu
mládeže a Mistrovství ČR mládeže do 8 let. Ivan Kopal byl pověřen řízením Mistrovství ČR a Mistrovství
Čech mládeže. Jiří Kalužný byl pověřen řízením extraligy a lig dorostu a Mistrovstvím ČR družstev
mladších a starších žáků. Pavel Benčo byl koordinátorem účasti na ME, MS a M EU a koordinátorem
individuálních tréninků. Marian Sabol byl pověřen řízením Mistrovství ČR škol a měl na starost masový
rozvoj.
Z důvodu úspory finančních prostředků i úspory času probíhala jednání a hlasování vždy pomocí
elektronické pošty. Komise mládeže rozšířená o krajské předsedy se sešla ke společnému jednání v březnu
při Mistrovství ČR mládeže v Koutech nad Desnou. Podzimní schůze Rozšířené Komise mládeže se
konala tradičně v říjnu při Mistrovství Čech v Harrachově a při Mistrovství Moravy ve Zlíně. Komisi
mládeže se podařilo zajistit regulérní chod všech akcí, které pod KM spadají.
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. Výjimkou bylo nedostatečná informovanost při
Mistrovství ČR v rapidu, ale i zde KM zajistila opatření, aby se situace neopakovala.
V mistrovských soutěžích družstev opět navazujeme na dobře propracovaný systém. Problematiku nově
získaného FIDE ELA a tím i statutu cizince ve vztahu k soupiskám vyřešila KM ve spolupráci s STK již
během sezóny 2008/2009. Během roku 2009 se opět našlo několik oddílů, které se uchýlily k využívání
„vaty“ v soupiskách družstev na MČR družstev žáků a na Přeborech škol. Své počínání zdůvodňovaly
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poukazem na pravidlo, co není zakázáno, je dovoleno. KM proto v červnu 2009 vydala pravidla pro
sestavování soupisek v krátkodobých soutěžích mládeže.
KM ŠSČR hodnotí pozitivně spolupráci s STK. Pravidelně se nám daří sestavit termínový kalendář tak,
aby se Mistrovství ČR, Mistrovství Čech i Mistrovství Moravy mládeže mohli zúčastnit všichni trenéři
nejvyšších šachových kvalit.
V oblasti práce s talentovanou mládeží pokračovala KM v osvědčeném systému individuálních tréninků
mládeže. Na základě výsledků Mistrovství ČR mládeže 2009 a i předchozích výsledků přidělila KM
nejlepším hráčům jednotlivých kategorií určitý počet dotovaných hodin individuálního tréninku.
Vzhledem k omezeným prostředkům jsme bohužel museli opět snížit počet hráčů i počet hodin pro
jednotlivé hráče.
Pro užší špičku reprezentace mládeže uspořádal reprezentační trenér Sergej Berezjuk šest kvalitních
soustředění, na kterých přednášeli mimo jiné i renomovaní zahraniční trenéři GM Dydyško, GM Kislov a
GM Lanka. Vzhledem k vysoké úrovni soustředění a i dobrým referencím se těchto soustředění pravidelně
účastní i další zájemci včetně slovenské reprezentace.
V roce 2009 dosáhla naše mládež na mezinárodní scéně řadu výborných výsledků. V srpnu 2009 se naše
mládež zúčastnila Mistrovství Evropské unie v rakouském Murecku. Naše reprezentace zde dosáhla
cenného úspěchu když Tadeáš Kriebel získal v kategorii do 14 let zlatou medaili !!! Cenné je i dalších
šest umístění v první desítce: 4.místo mezi děvčaty do 10 let vybojovala Jitka Jánská, Matěj Půlpán byl do
8 let 6., sedmá byla mezi nejmladšími děvčaty Magdalena Kořenová, v kategorii do 12 let se Jan Petr
umístil na 8. a Jakub Půlpán na 9. místě a mezi desítkami byl 10. Jáchym Bareš.
Mistrovství Evropy mládeže se uskutečnilo na začátku září v italském Fermu a z ČR se ho zúčastnilo 14
hráčů. Mistrovství Evropy lze též označit jako úspěšné, neboť kromě dobrých výsledků přivezli naši mladí
reprezentanti cenné body pro hodnocení ŠSČR Ministerstvem školství. Honza Krejčí se celou dobu snažil
o umístění na mezi medailisty v kategorii H18. Nakonec uhrál 6,5 bodu a dosáhl na velice pěkné 7. místo.
Lukáš Vlasák v H16 hrál celý turnaj vepředu. V posledním kole ale prohrál a se 6 body skončil na
13. místě, což je též velmi pěkný výsledek. Tereza Olšarová v D18 vybojovala též velice pěkné 13. místo.
Mistrovství světa mládeže proběhlo v listopadu v Turecku a zúčastnilo se ho 14 našich hráčů.
Na Mistrovství světa mládeže v Turecku dosáhl z českých reprezentantů nejlepšího umístění Matyáš
Marek, který v kategorii chlapců do 10 let obsadil 12. místo. Na 16. místě skončila v D16 Karolína
Olšarová a v D10 Jitka Jánská.
Všichni hráči si z těchto mistrovství přivezli neocenitelné zkušenosti, které jim mohou významně prospět
v jejich dalším šachovém vývoji. Pro účastníky mistrovství zajistila KM ve spolupráci se sekretariátem
reprezentační dresy. Polovinu nákladů hradila sponzorsky společnost Figurka, druhou polovinu nákladů
uhradili sami účastníci.
KM se během roku 2009 dohodla s TMK, že od 1. ledna 2010 budou převedeny kategorie H18 a D18 pod
komisi mládeže. Hráči starší 16 let tak budou moct pokračovat v systému individuálních tréninků až do 18
let.
Ing. Zdeněk Fiala, předseda KM ŠSČR

Zpráva o činnosti Sportovně-technické komise Šachového svazu České republiky:
Sportovně - technická komise ŠSČR prošla od minulé konference několika změnami. Pracovat začala
v následujícím složení: Pavel Chrz (po odstoupení jejího předsedy Lukáše Jandourka pověřený řízením
STK s přímou zodpovědností za MČR mužů a žen, rozpočet STK a konečné odsouhlasení smluv
s pořadateli soutěží), David Ciprys (legislativa), Milan Jenč (konkurzy na pořadatele soutěží), Jiří Kalužný
(soutěže juniorů a juniorek, Grand-Prix), Ondřej Vinklárek (soutěže družstev), Petr Šplíchal (právní
aspekty smluv a rozhodnutí), Tomáš Přikryl (všeobecné úkoly, do budoucna přehledy o mistrovských
krajských akcích).
Krátce po konferenci došlo k dohodě předsedy a místopředsedy ŠSČR s Rostislavem Svobodou a
Davidem Ciprysem, že zaujmou uvolněné místo hospodáře a neobsazené místo předsedy STK, aby byly
co nejdříve překonány rozpory vzniklé na konferenci a Výkonný výbor ŠSČR mohl opět plnohodnotně
fungovat.
Bohužel přijetí dalších pracovních povinností koncem léta se na časových možnostech vést STK projevilo
tak negativně, že jsem už během listopadu a prosince musel Výkonnému výboru avizovat narůstající
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problémy a lednu svou činnost definitivně ukončit. Za nedostatky a nedotažené záměry (zejména
podstatné zvýšení propagace extraligy a Grand-Prix formou samostatného interaktivního webu) se
delegátům i šachovým příznivcům omlouvám. Personálně se tak obnovil předchozí stav, když VV ŠSČR
pověřil řízením komise nejzkušenějšího člena Pavla Chrze. Posilou pro STK bylo jmenování nového člena
z výkonnostně nejsilnějšího Moravskoslezského kraje, Petra Záruby, který se rychle přiřadil
k nejplatnějším členům komise.
V dubnu loňského roku STK vyhodnotila anketu výborně připravenou po věcné stránce Pavlem Chrzem a
po technické stránce Jaromírem Šulcem, do níž se zapojilo přes 200 respondentů (byť někteří ve více
kategoriích). Počet respondentů se může zdát nízký. Podle názoru STK však odpovídá realitě –
skutečnému počtu aktivních hráčů a funkcionářů, kteří jsou ochotni se nad soutěžemi zamýšlet ve všech
souvislostech a předkládat proveditelná řešení problémů. Za reprezentační lze považovat výsledky
v kategorii krajů (13 odpovědí) a extraligových týmů (10). Z prvoligových a druholigových týmů přišlo
slušných 36 odpovědí, ostatní kluby (19) už asi více zajímá dění v krajích než na celostátní úrovni. 11x
odpověděli TOP muži nad 2400 a 6x TOP ženy nad 2100, 18x přispěli trenéři a nejvíce odpovědí – 60
přišlo od řadových šachistů. Hlavní závěry byly následující:
1. Termínový kalendář – výraznou podporu 143 : 43 získal současný model termínového kalendáře.
Německá cesta (všechny soutěže ve stejném termínu) byla zcela zavržena 11 : 155, stejně jako protažení
soutěží do května 27 : 139. Zavedení dvojkol v 1. a 2. lize neprošlo nejen celkově 65 : 95, ale ani
u samotných ligových týmů 10 : 20.
2. Rozdělení do skupin 2. ligy a postupy do nich - současný systém získal výraznou většinu 150 : 30, a to i
u samotných ligových týmů 27 : 8.
3. Cizinci - pro zachování "céček" v soutěžích družstev se vyslovila většina 119 : 75. Proti se postavili jen
TOP hráči všech kategorií a extraligové týmy.
4. Hráč na více soupiskách - nečekaně vysokým poměrem 120 : 66 zvítězilo konzervativní stanovisko
"dvě soupisky stačí".
5. Bodování - výsledek je v souladu s dnešní ligovou praxí - tři body vyhrály 125 : 67, skóre porazilo
vítězné partie 139 : 41. Dvoubodový systém podpořili jen TOP muži a extraligové týmy.
6. Finále a Polofinále MČR mužů - poměrem 117 : 38 (ve skupině TOP muži 8 : 0) vyhráli zastánci
zavřeného turnaje s preferencí 12 hráčů (68 hlasů) před 10 (48 hlasů) či 8 (8 hlasů). Současně si drtivá
většina přála zachování postupů z Polofinále (115 : 22), byť by bylo součástí velkého mezinárodního
Openu.
7. Finále a Polofinále MČR žen - současný vyřazovací model prohrál 38 : 73 (u TOP žen 2 : 4) se
zavřeným turnajem pro 8 finalistek.
8. Finále a Polofinále MČR juniorů a juniorek - podle očekávání sklidil úspěch současný model MČR
juniorů, kde zachování samostatných soutěží pro juniory podporuje 118 respondentů proti 13. S tím
souhlasí i skupina trenérů 14 : 2. U juniorek většina 89 : 24 preferuje zachování soutěže společně
s Polofinále juniorů, ale dovede si představit i spojení se soutěží žen.
9. Grand-Prix v rapidu - zřejmá byla nespokojenost se současným stavem 57 : 104, ale současně by
většina chtěla zachovat provázanost jinak izolovaných soutěží v rapidu.
Uvedené závěry samozřejmě nemohou pro STK být závazné, ale přihlíží k nim při všech svých
rozhodnutích o budoucnosti soutěží.
V květnu proběhla v Pardubicích rozšířená schůze STK za účasti 16 členů STK ŠSČR, krajských STK a
vedoucích ligových soutěží. Kromě běžné agendy - vyhodnocení uplynulého ročníku soutěží a schválení
termínového kalendáře, rozpisu soutěží a rozdělení družstev do skupin, se zaměřila na vyhodnocení práce
vedoucích soutěží družstev a rozhodla o pravidelném vypisování konkurzů na tato místa v tříletých
intervalech počínaje rokem 2010.
Přehled vítězů vrcholných mistrovských soutěží lze nalézt v souhrnné zprávě VV ŠSČR, včetně krátkého
zhodnocení finále MČR mužů, žen a juniorů, hraného už před loňskou konferencí, a prosincového MČR
v bleskové hře.
Z dalších soutěží bych chtěl vyzvednout zejména pořadatele premiérového ročníku Československé
extraligy žen v květnu ve Frýdku-Místku. Síla turnaje a zejména úroveň organizačního zabezpečení
neměla v našich podmínkách konkurenci od otevřeného Mistrovství Evropy žen v rapidu před několika
lety ve Znojmě. Navázat na Frýdek-Místek se pokusí pořadatelé z Turčianského šachového centra, kteří
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v Hotelu Luna v Martině v termínu 24.-27.6.2010 uspořádají 2. ročník soutěže pod názvem Slovenskočeská extraliga žen.
Mimořádné úsilí věnovali pořadatelé přípravě finálového turnaje Poháru ČR v rapid šachu pětičlenných
družstev ve Františkových Lázních. Byť se nepodařilo dotáhnout vše až do konce, byla to skvělá
prezentace šachu v lázeňském prostředí, které v minulosti tvořívalo pravidelnou kulisu nejvýznamnějším
šachovým soutěžím.
Do třetice bych chtěl vyzvednout pořadatelské úsilí kolektivu KŠS Vysočina pod vedením Václava
Paulíka, který skvěle zvládl organizaci i prezentaci před médii i sponzory zářijového MČR juniorů a
juniorek v rapidu v Havlíčkově Brodě i prosincového Polofinále MČR juniorů hraného společně s finále
MČR juniorek v Přibyslavi.
Poděkování samozřejmě zaslouží i všichni ostatní pořadatelé vrcholných soutěží. Do budoucna bychom si
možná měli více všímat i akcí mimo „hlavní proud“, např. soutěží handicapovaných šachistů.
Základním problémem, který musela STK řešit v uplynulém období, byla nejistota v přidělování zdrojů ze
strany VV ŠSČR a nutnost šetření ve všech výdajových položkách. Z tohoto důvodu muselo dojít ke
změně uzavřeného mistrovství ČR mužů a žen na levnější Open v roce 2010, což ušetřilo další významné
prostředky za dvě Polofinále v roce 2009 a 2010. Současně došlo k odložení už připraveného konkurzu na
uzavřené MČR 2011, protože není jasné, zda se ŠSČR může v současné situaci zavázat k tak velkému
výdaji.
Prioritou bylo pro STK udržet i v krizové finanční situaci samostatné vrcholné soutěže juniorů a juniorek
znovuobnovené v minulých letech. Skvělé obsazení finálových i polofinálových turnajů v klasickém šachu
a zájem o MČR juniorů a juniorek v rapidu jsou jasným důkazem, že tato cesta STK je správná a podnětná
pro práci s touto věkovou kategorií i v jednotlivých krajích.
Na přelomu roku byly vypsány konkurzy na zbývající soutěže roku 2010. STK si je vědoma, že by
konkurzy měly být vypisovány v ještě delším časovém předstihu, což ovšem předpokládá stabilní finanční
situaci, protože jde o nároky na (ještě neschválený) rozpočet v časově poměrně vzdálených obdobích.
V konkurzních STK podmínkách přímo vyjmenovala soutěže, které ve střednědobém horizontu hodlá
vypisovat každoročně, a to i v případě, že soutěži nebude v rozpočtu ŠSČR přidělena dotace nebo půjde
o soutěž, o níž se v předchozím roce nepřihlásil žádný pořadatel.
U dalších soutěží může být logo MČR přiděleno na žádost pořadatele a je potřeba zvážit, zda přidělení
značky MČR v tomto případě nezpoplatnit.
Na rozhodnutí nového předsedy čeká osud připravovaných webových prezentací extraligy a Grand-Prix,
které jsou velmi žádoucím produktem. Extraliga by si podobnou prezentaci zasloužila, Grand-Prix
v dnešní podobě je s ní do značné míry existenčně spojena, ovšem jde o silně specifickou činnost
s vysokými nároky na zkušenosti s administrací webu a „novinářskou“ šachovou prací.
Na závěr bych chtěl poděkovat za spolupráci všem kolegům na úrovni ŠSČR, krajů i klubů.
David Ciprys, bývalý předseda STK ŠSČR

Zpráva o činnosti Trenérsko-metodické komise Šachového svazu České republiky:
Trenérsko-metodická komise pracovala v roce 2009 ve složení Michal Konopka (předseda, odpovědný za
úsek mužské reprezentace), Lukáš Klíma (odpovědný za úsek ženské reprezentace), Vlastimil Jansa
(dozor za reprezentacemi), Stanislav Jasný (odpovědný za úsek mládeže starší 16ti let), Evžen Gonsior
(odpovědný za školení trenérů), Josef Juřek (dozor za mládeží).
1.12. rezignoval na svou funkci trenéra ženské reprezentace a zároveň na členství v TMK Lukáš Klíma.
Během roku 2009 TMK zorganizovala následující soustředění: Železná Ruda (2. – 6. 3. 2009,
soustředění pro talentované juniory), Praha (18.4. – 19.4. 2009, soustředění pro talentované juniory a
členy mužské a ženské reprezentace), Krnov (16. – 19.6. 2009, soustředění mužské reprezentace), Praha
(25. – 29.9. 2009, soustředění ženské reprezentace). Je třeba ještě zmínit juniorské soustředění s Markem
Dvoreckým během listopadového zápasu „Sněženky – Machři“ v Mariánských Lázních.
Během roku 2009 provedla TMK nominace na soutěže: Mitropa, Rogaška Slatina, Slovinsko (9. – 17.5.
2009) – Petr, Kaňovský, Černoušek, Krejčí, Konopka, ME juniorských družstev, Pardubice (15. – 23.7.
2009) – junioři: Ponížil, Kuchyňka, Pecha, Vlasák, Bednář, juniorky: Havlíková, Karolína Olšarová,
Tereza Olšarová, a ME družstev Novi Sad (20. – 30. 10. 2009) – muži: Navara, Láznička, Hráček,
Babula, Cvek, kapitán Konopka, ženy: Jacková, Němcová, Kulovaná, Pertlová, Čedíková, kapitán Klíma.
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Na ME družstev v Novém Sadu byly schváleny i širší nominace, mužská v ohlášeném termínu, ženská se
značným zpožděním.
Více o soustředěních a hlavních turnajích roku ve zprávách, zveřejněných na www.chess.cz.
V první polovině roku TMK rozdělila sumu danou rozpočtem ŠSČR 2009 – 20 000Kč – jako dotací na
trénink talentovaných juniorů a juniorek. Částka byla rozdělena mezi Krejčího (6000Kč), Ponížila
(4000Kč), Havlíkovou (4000Kč), Terezu Olšarovou (4000Kč), Svobodu (2000Kč).
Během roku 2009 došlo k dohodě mezi TMK a Komisí mládeže o převodu kategorie 17-18 let pod
patronaci Komise mládeže. Převod je platný od 1. 1. 2010.
25. 07. 2009 se uskutečnila schůze TMK v Pardubicích, které se zúčastnili všichni členové komise.
Jednalo se o následujících bodech: 1. Trenérské licence FIDE 2. převod kategorie 17-18 let pod Komisi
mládeže 3. Školení trenérů 4. Hodnocení ME juniorských družstev 5. Funkce kapitána ženské
reprezentace. Více ve zprávě „Zápis ze schůze TMK“ na stránkách www.chess.cz.
Na konci roku byly na Trenérskou komisi FIDE poslány podklady pro udělení základních trenérských
titulů FIDE pro členy TMK Michala Konopku a Vlastimila Jansu (zároveň s žádostí člena Komise
mládeže Sergeje Berezjuka).
Ze sportovních výsledků je třeba ocenit vynikající 7. místo našich reprezentantek na ME družstev
v Novém Sadu, které patří mezi nejlepší výsledky seniorských reprezentací od rozdělení státu. České
hráčky v konkurenci 28 týmů 4x zvítězily, 3x remizovaly a 2x prohrály, přičemž na závěr řádně potrápily
pozdější medailistky Rusky a Ukrajinky. Naopak zklamali muži, 23. místo z 38 celků a vyrovnaná bilance
3 výhry, 3 remíz a 3 prohry je slabou vizitkou našich borců. Mužstvu nevyšlo rozhodující poslední kolo
s Polskem, když i remíza zajišťovala umístnění v první šestnáctce.
Soutěže se nevydařily ani našim juniorům v Pardubicích (junioři 12. místo, juniorky 11. místo). Naopak
dobře si počínalo naše mužstvo na Mitropě 2009, kde se dokonce povedla Janu Krejčímu splnit
velmistrovskou normu.
Dobře si vedli i naši zástupci na Světovém poháru v Chanty Mansijsku (Navara 3. kolo, Láznička 4. kolo).
Jako sekundant s Davidem Navarou byl na Světovém poháru Vlastimil Jansa, Viktorovi Lázničkovi
s přípravou pomáhal Michal Konopka.
V prosinci se uskutečnilo i MČR juniorek a polofinále juniorů v Přibyslavi, kde jako hlavní trenér působil
člen TMK pan Gonsior.
Hlavním úkolem TMK v roce 2010 by mělo být zajištění účasti na olympiádě v Chanty Mansijsku,
především zastavení výsledkového propadu mužské reprezentace a vyřešení situace na postu kapitána
ženské reprezentace.
Michal Konopka, předseda TMK ŠSČR

Zpráva o činnosti Komise rozhodčích Šachového svazu České republiky:
Základní oblastí činností jsou organizační věci, příslušejících komisi rozhodčích ŠSČR (dále jen komise,
KR), tj. překlady Pravidel šachu FIDE, výklady a stanoviska k dotazům ohledně pravidel, delegace
rozhodčích, školení a semináře rozhodčích, lektorská činnost, kárná řízení atd.
KR pracovala ve složení (bez titulů): Ladislav Palovský (předseda), Jaroslav Benák, Richard Fischl, Petr
Harasimovič a Jiří Bielavský, který nahradil (od května 2009) zemřelého Ladislava Estera.
Hlavní činností KR v tomto roce byla intenzivní překladatelská činnost nad novou úpravou Pravidel šachu
FIDE. Překladatelsky se podíleli všichni členové komise a finální dokument překladu do češtiny považuji
za velmi zdařilý (konečná anglická verze byla odsouhlasena v březnu na Prezidentské radě FIDE
v Istanbulu a vešla v platnost k 1.7.2009). Překlad pravidel FIDE provedený KR schválil VV ŠSČR na své
49. schůzi a je k dispozici na stránkách www.chess.cz v sekci Legislativa.
Na všechna utkání soutěží družstev v Čechách i na Moravě byli delegováni před začátkem soutěží
kvalifikovaní rozhodčí. Bez vážnějších problémů se podařilo (s maximálním důrazem na ekonomickou
stránku) nasadit 594 utkání. Komise musela opět řešit přímé nedostatky a stížnosti v práci jednotlivých
rozhodčích s vyvozením důsledků v kárných řízeních – podrobnosti o udělených postizích jsou zveřejněny
na stránkách www.chess.cz.
I v tomto roce probíhala úspěšné spolupráce s p. Herzogem v řešení problémů a implementaci
nových prvků do programu Swissmanager dle požadavků komise. Byl dokončen a publikován ke
stažení manuál k programu Swissmanager v češtině, proběhla oprava některých chyb (bugů)
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v programu a na databázovém webu turnajů „chessresults“ a řada dalších drobných úprav v
programu.
V termínu 18. – 19. 7. 2009 se v Pardubicích uskutečnilo školení rozhodčích I. tříd, kde se účastnilo
celkem 7 rozhodčích s kvalifikací R2 (6 uchazečů pak splnilo všechny podmínky pro udělení titulů
rozhodčích I. třídy). Trend pořádat jedno školení R1 ročně bude pokračovat i do budoucna (příští rok se
školení uskuteční v Praze, v roce 2011 se o pořadatelství školení R1 přihlásila Ostrava). V uplynulém roce
byly uspořádány 4 semináře pro rozhodčí nejvyšších tříd (R1, ÚR, FA a IA) v Pardubicích, Praze,
Olomouci a Brně. Celková účast cca 20 účastníků není uspokojující a nenaplnila naše očekávání vzhledem
k červencovému vydání nových pravidel šachu FIDE. V této souvislosti pravděpodobně v příštím roce
bude dokončena změna směrnice o posuzování žádostí o udělení třídy ÚR.
Byla dokončena kontrola databáze rozhodčích (v rámci kontroly byla srovnávána interní databáze KR
ŠSČR a databáze členů ŠSČR). Aktuální seznam rozhodčích od nejvyšších až k rozhodčím III. tříd je
možné najít v databází ŠSČR, kterou neúnavně doplňuje a udržuje paní Kniezková.
V neposlední řadě spadá do činnosti komise rozhodčích jmenování ústředních rozhodčích a navrhování
nejlepších rozhodčích, splňujících kritéria FIDE na udělení titulu rozhodčí FIDE (FIDE arbiter - FA) a
mezinárodní rozhodčí (International arbiter – IA).
V roce 2009 rozhodla KR neudělit jednomu uchazeči titul Ústřední rozhodčí. V případě mezinárodních
rozhodcovských titulů komise obdržela žádost a podklady k udělení titulu rozhodčí FIDE pro Michaila
Korečka a Jaroslava Satranského, které byly schváleny na Prezidentské radě v Krakově a na kongresu
v Chalkidiki. Žádosti Jiřího Siebenbűrgera a Miroslava Hurty z konce loňského roku byly schváleny
v březnu na Prezidentské radě v Istanbulu. Kategorie FA rozhodčích se tedy rozrostla o 4 výše uvedené
rozhodčí. Dále KR ŠSČR obdržela dva návrhy na udělení titulu mezinárodní rozhodčí pro Jaroslava
Benáka a Ladislava Palovského, které byly schváleny na Prezidentské radě v Krakově, tudíž i počet
mezinárodních rozhodčích se rozrostl o 2 výše uvedené rozhodčí. Od 1.7.2009 došlo ke změnám
v legislativě FIDE týkajících se udělovaní mezinárodních titulů pro rozhodčí, které se zvláště nepříznivě
dotkly rozhodčích FIDE (namísto dosavadních 4 norem budou povinné 3 normy a 1 normou je účast na
semináři organizovaném na základě pověření FIDE, negativem jsou poplatky za seminář a lektora,
oficiální seznam lektorů FIDE atd.).
Dále bylo zavedeno hodnocení kvalifikace titulovaných rozhodčích. Nyní se dle platné legislativy FIDE
rozlišují aktivní a neaktivní rozhodčí a dále se pro obě kategorie titulů rozlišují čtyři stupně kvalifikace
označované písmeny A, B, C a D. KR ŠSČR provedla, na základě jí známých údajů, rozdělení českých
rozhodčích a odeslala jej na FIDE ke schválení (vše zveřejněno na webu ŠSČR).
Ve spolupráci s Komisí mediální a propagační a ČT byl v rámci vysílání pořadu V šachu vytvořen
rozhodcovský seriál Kurz pravidel, který měl celkem 16 dílů. Na základě jednoduchých scének byly
prezentovány a názorně vysvětleny některé z pasáží Pravidel šachu FIDE. Nyní se vedou jednání
o vytvoření DVD se všemi odvysílanými díly (možnost využití jako výukové materiály pro školení).
Nesmíme zapomenout, že úspěšně již rok funguje diskuzní fórum pro rozhodčí na stránkách
forum.chess.cz, kde je možné dotazovat se k problematice pravidel, rozhodčích, norem atd.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval jednotlivým členům komise rozhodčích za jejich obětavou práci.
V neposlední řadě patří mé díky KR jednotlivých KŠS, které se aktivně podílely na výchově nových
rozhodčích pořádáním školení a seminářů R2 a R3. V posledním roce mého tříletého funkčního období
v pozici předsedy čeká komisi mj. realizace nových odznaků pro rozhodčí, program pro generování
testových otázek pro rozhodčí a další běžná agenda příslušející KR ŠSČR.
Mgr. Ladislav Palovský, předseda Komise rozhodčích ŠSČR

Zpráva o činnosti Klasifikační komise Šachového svazu České republiky:
Klasifikační komise (dále jen KK) má prvořadý úkol ve spolupráci s organizační komisí sjednocovat
databázi šachistů České republiky s možností v této databázi evidovat všechny podstatné údaje o členech
ŠSČR (tento systém je průběžně aktualizován).
KK pracovala ve složení (bez titulů): Ladislav Palovský (předseda), Martin Šmajzr a Jiří Krejnický.
KK ŠSČR v úzké spolupráci s organizační komisí 3x do roka vydává národní Listinu osobních
koeficientů, eviduje množství nejrůznějších mistrovských i nemistrovských turnajů při výpočtu ELO
(s výsledky se seznamujete na webových stránkách svazu, v databázi ŠSČR nebo na stránkách
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www.elo.miramal.com). Za tuto činnost v uplynulém roce opět patří největší poděkování panu Ing.
Martinu Šmajzrovi – zpracovateli LOK a FRL.
V průběhu minulého roku KK úspěšně předložila VV ŠSČR novelizaci Klasifikačního řádu a Směrnice
pro registraci a zápočet turnajů. Z oblasti legislativy FIDE pak nesmíme zapomenout na provedený český
překlad Pravidel pro mezinárodní tituly hráčů (platný od 1. 7. 2009).
Jen několik šachistů v tomto roce požádalo KK o vydání certifikátu o zisku národního titulu a výkonnostní
třídy vycházející podle klasifikačního řádu z dosažené výkonnosti odpovídající zisku bodů na Listině
osobních koeficientů (LOK). Od července FIDE přistoupila ke snížení ratingové hranice ze 1400 na 1200
a FRL je aktualizováno každé dva měsíce (opět poděkování patří zpracovateli LOK a FRL).
Ve spolupráci s autorem programu Swissmanager p.Herzogem opět probíhala úspěšná spolupráce v řešení
problémů a implementaci nových prvků dle požadavků ŠSČR (např. vyhledávání hráčů dle čísla klubu,
aktualizace LOK přímo v menu nabídce programu a další).
Mgr. Ladislav Palovský, předseda Klasifikační komise ŠSČR

Zpráva o činnosti Organizační komise Šachového svazu České republiky:
Organizační komise ŠSČR pracuje ve složení ing. Krejnický, pani Kniezková, RNDr. Ciprys, ing. Šmajzr,
Sunek a pan Kořínek. Hlavní náplní práce Organizační komise Šachového svazu České republiky je
vedení evidence oddílů a jejich členů. Evidence je zpracovávána za celou členskou základnu Šachového
svazu České republiky na pracovišti ŠSČR v Ostravě. Zároveň se zde řeší přestupy hráčů. V databázi je
vedeno k 31. 12. 2009 celkem 16 988 členů, z toho 13 079 aktivních členů a 3 909 neaktivních. V databázi
jsou vedeni po dobu dvou let i vyřazení hráči dle stávající legislativy. V průběhu roku 2009 provedla OK
ŠSČR celkem 429 přestupů, zaregistrováno bylo 180 cizinců. V roce 2009 bylo zaregistrováno 1 147
nových členů. Je registrováno 541 aktivních oddílů. Seznam přestupů je na „webových“ stránkách ŠSČR.
U jednoho hráče je v databázi 25 údajů – včetně mobilního telefonu, e-mailové adresy a podobně.
Současná databáze je vedena v Accessu, v I. pololetí roku 2002 byly spojeny databáze MŠS a ČŠS. Nový
program vytvořil ing. Šmajzr, který vede také ELO listinu. V lednu 2008 byla databáze upravena, práce
s ní je zjednodušena a změny v ní provedené během dne se posílají k automatické aktualizaci na web.
Změny probíhají od půlnoci a doba aktualizace závisí na počtu změn.
Nyní je k dispozici pouze jedna databáze členů ŠSČR, což zaručuje přehlednost a možnost kontroly, co,
jak a kdy bylo zpracováno. Tento stav rovněž umožňuje poskytovat databázi (nebo její část – ne se všemi
údaji a všemi členy) například pořadatelům turnajů ke kontrole, zda jsou hráči v daném období
registrováni. Pro hráče do 15 let, pokud o to projeví zájem, se mohou vystavit průkazky na pracovišti
v Ostravě, za rok 2009 jich bylo vydáno 40. Jedná se především o možnost prokázání totožnosti daných
hráčů, má to také vliv na jejich motivaci při zapisování VT. Údaje databáze jsou porovnávány s databází
u ELO listiny. V následné tabulce naleznete porovnání údajů databáze členské základny ŠSČR k 31. 12.
2008 a 31. 12. 2009:
2008
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25

Pražský šachový svaz
Středočeský šachový svaz
Jihočeský šachový svaz
Šachový svaz Plzeňského kraje
Krajský šachový svaz Karlovy Vary
Ústecký krajský šachový svaz
Šachový svaz Libereckého kraje
Královéhradecký krajský šachový svaz
Pardubický krajský šachový svaz
Krajský šachový svaz Vysočina
Jihomoravský šachový svaz
Šachový svaz Zlínského kraje
Šachový svaz Olomouckého kraje
Moravskoslezský krajský šachový svaz
Celkem

1172
1560
610
611
343
807
535
863
856
485
1777
1262
670
1769
13320

Ing. Jiří Krejnický, předseda OK ŠSČR

Celkové počty
Rozdíl
2009
%
09-08
1174
2
0,17%
1524
-36
-2,36%
588
-22
-3,74%
640
29
4,53%
306
-37 -12,09%
758
-49
-6,46%
517
-18
-3,48%
851
-12
-1,41%
865
9
1,04%
519
34
6,55%
1737
-40
-2,30%
1244
-18
-1,45%
690
20
2,90%
1666 -103 -6,18%
13079 -241 -1,84%

Počty mládeže do 18 let
Rozdíl
2008 2009
%
09-08
227 211
-16
-7,58%
535 532
-3
-0,56%
178 159
-19
-11,95%
212 235
23
9,79%
98
64
-34
-53,13%
266 231
-35
-15,15%
176 167
-9
-5,39%
316 298
-18
-6,04%
325 307
-18
-5,86%
131 153
22
14,38%
627 554
-73
-13,18%
378 368
-10
-2,72%
137 144
7
4,86%
490 410
-80
-19,51%
4096 3833 -263
-6,86%
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Zpráva o činnosti Komise mediální a propagační Šachového svazu České republiky:
Komise mediální a propagační ŠSČR pracovala v minulém období v tomto složení: předseda - Ing. Petr
Herejk, místopředseda – RNDr. Bohumír Štědroň, členové - Ing. Břetislav Modr, Jiří Daniel, Jiří
Petružálek, Ing. Rostislav Svoboda. Komise svoji činnost vykonávala v úzké spolupráci se sekretariátem
ŠSČR, stejně jako v minulém období jednání a konzultace probíhaly pouze e-mailově a telefonicky,
pravidelné setkávání na řádných schůzích se nekonala a ani v budoucím období se neplánují.
Nejvýznamnější a „nejviditelnější“ propagační akcí v uplynulém roce bylo pokračování vysílání
pravidelného šachového čtrnáctidenního magazínu V ŠACHU (vysílán nepřetržitě od června 2006). Do
konce roku 2009 bylo odvysíláno celkem 89 dílů. Pořad si již našel své pravidelné diváky ať už
u televizních obrazovek tak u monitorů svých počítačů, odhadem sledují každý díl pořadu diváci v řádu
desítek tisíc, což představuje jedinečnou možnost propagace šachu mezi „nešachovou“ veřejnost. Velký
dík za přípravu a vysílání patří moderátoru a zároveň scénáristovi pořadu panu Miroslavu Langerovi,
režisérovi Miroslavu Hajnému a také všem expertům, kteří divákům předvedli mnoho zajímavých partií.
V roce 2009 to byli Michal Konopka, Břetislav Modr (oba 4x), David Navara a Martin Petr (oba 3x),
Vlastimil Jansa (2x), dále 1x legendy českého šachu Vlastimil Hort a Jan Smejkal, české reprezentantky
Kateřina Čedíková a Soňa Pertlová, dále pak Viktor Láznička, Miloš Jirovský, David Kaňovský a Jiří
Jirka. Kromě pořadu V ŠACHU se šachy na obrazovkách objevovaly i v hlavním zpravodajském
sportovním pořadu Branky-Body-Vteřiny, ČT natočila a za spolukomentování Martina Petra odvysílala
hodinový záznam z prosincového Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2009, dále pak byly odvysílány
besedy s Vlastimilem Hortem (v rámci pořadu Na slovíčko s Otakarem Černým), s Viktorem Korčným,
Vasilijem Ivančukem, s Fridrichem Olafssonem a s Koneru Humpyovou (v pořadu Téma pro hosty
Miroslava Langera). Velmi zajímavá byla také návštěva Davida Navary v zábavné talk show
Všechnopárty 26. 1. 2010, kde jako host Karla Šípa vystoupil v díle s podtitulem Zázračné děti český
velmistr. Jeho vystoupení bylo velmi zdařilé a odměněno dlouhým potleskem.
Bohužel byly zrušeny obě šachové rubriky v celostátních denících – ve Sportu byla týdenní šachová
rubrika vedená F. Štrossem zrušena na počátku prázdnin 2009 pro nezájem redakce a opakovaných
nekvalifikovaných zásazích do textu a v Deníku byla denní šachová rubrika vedená B. Modrem zrušena
z rozhodnutí redakce především z finančních důvodů. V současné době tak v českých celostátních
denících není jediná pravidelná šachová rubrika.
Na poli odborného šachového tisku si stálé místo drží časopisy ŠACHinfo a Československý šach,
pokračuje rovněž vydávání internetových novin Šachový týdeník. I šachovým webů informujících
o zajímavostech ze světa šachu si výsadní postavení nadále drží Novoborský šachový server.
Webové stránky ŠSČR – www.chess.cz – zůstávají i nadále významným prostředkem pro informování
členů i široké veřejnosti o dění v českém a světovém šachu; po loňském přesunu stránek na vlastní server
nebyl zaznamenán žádný závažný problém s přístupem na stránky, potřebné informace jsou umisťovány
bez prodlev, z mezinárodních akcí jsou informace především o nejvyšších soutěžích a o soutěžích s účastí
českých hráčů.
Velké uznání a poděkování patří všem pořadatelům a organizátorům mezinárodních turnajů. Díky těmto
nadšencům je Česká republika velmocí v počtu uspořádaných mezinárodních soutěží. V průběhu roku
2009 bylo v České republice sehráno úctyhodných 122 soutěží započítávaných do mezinárodní listiny
FRL!
Závěrem chci poděkovat všem trenérům, rozhodčím, pořadatelům, organizátorům, funkcionářům a dalším,
kteří v minulém roce přidali ruku k dílu, ať už to bylo na okresní, krajské nebo celostátní úrovni, a pevně
doufám, že se i v budoucnu najde dostatek obětavých šachových nadšenců, kteří budou ochotni a schopni
přispět k rozvoji českého šachu.
Ing. Petr Herejk, předseda Komise mediální a propagační ŠSČR

