
Komise mládeže  
Šachového svazu České republiky 
 
 
Věc: Přihláška do konkurzu na pořádání Mistrovství ČR mládeže 2015 
 

Šachový klub Světlá nad Sázavou o.s. se přihlašuje do konkurzu na pořadatele 
Mistrovství České republiky mládeže 2015. Navrhujeme uvedené podmínky a dále 
zkušenosti s pořádáním předchozích ročníků Mistrovství ČR. Chceme zajistit on-line přenos 
všech mistrovských partií a zajistit tak ideální podmínky hráčům a komfort divákům. 
 

1. Termín:   
Dle podmínek KM ŠSČR : sobota 7. března až sobota 14. března 2015 
Pro zájemce bude zajištěn nocleh již od pátku 6. března 2015. 
V termínu od 6. do 14. března se v Hotelu Dlouhé Stráně uskuteční Mistrovství ČR juniorů a 
dorostenců. 
 

2. Místo konání:  
Hotel Dlouhé Stráně, 788 11 Kouty nad Desnou,  
Web: www.dlouhestrane.hotel-cz.com 
 

3. Pořadatel:  
Šachový klub Světlá nad Sázavou o.s.  
E-mail: chess.svetla@seznam.cz 
 

4. Ředitel turnaje:  
Ing. Zdeněk Fiala 
E-mail: chess.svetla@seznam.cz , tel. 731 00 63 64 
 

5. Systém hry a postupový klíč:  
Podle rozpisu KM ŠSČR. 

 
6. Hrací místnosti:  

Hrát se bude v kongresovém sále č. 400, ve společenském sále č. 500, v kavárně č. 300, 
herně č. 600 a sále č. 600N.  
Kapacita sálů byla prověřena v předchozích letech. 
Kongresová hala, ve které proběhne slavnostní zahájení i zakončení, bude ozvučená. 
 

7. Ubytování:  
Ubytování je v komplexu dvou ubytovacích budov tzv. Hlavní budova *** a tzv. Horní budova 
***. V zimě nebo při nepříznivém počasí lze využít spojovací podchod mezi oběma 
budovami. V budovách jsou výtahy - v hlavní budově je bezbariérový přístup. Celková 
kapacita je 650 lůžek v 300 pokojích. Pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové, vždy se sociálním 
zařízením na pokoji. Dále zde jsou rodinné dvoupokoje (2+2 lůžka či 2+3 lůžka) s 
příslušenstvím a s možností přistýlek. Hotel má 8 dvou až čtyř lůžkových apartmá.  
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V hotelu je také 22 třílůžkových pokojů, které mají umyvadlo a sprchu na pokoji a WC mají 
společné na chodbě. Tyto pokoje poskytuje pořadatel zájemcům za sníženou cenu oproti 
ceně standardní.  
V recepci hotelu je provoz nepřetržitý.   
Pořadatel má smluvně zajištěnou celou kapacitu hotelu. 
Kapacita hotelu byla prověřena v předchozích letech. 
 

8. Stravování:  
Hotel Dlouhé Stráně nabízí široký výběr možností celodenního stravování.  
Stravování účastníků bude zajištěno v restauraci, v jídelně a ve vinárně.   
Hotel poskytuje možnost dietní kuchyně včetně bezlepkové diety. 
Objednávka stravování není podmínkou pro ubytování v hotelu. 
Účastníci si mohou objednat i jednotlivá jídla.  
Účastníci si mohou stravování objednat prostřednictvím pořadatele  
nebo si mohou objednávat v restauraci dle jídelního lístku.  
 

9. Občerstvení:  
V hotelové restauraci bude zajištěno občerstvení a to po celou dobu akcí. 
 

10. Cena ubytování a stravování:  
Cena ubytování včetně snídaně je 265 Kč za noc a lůžko při pobytu 7 a více nocí. 
Cena snídaně = 55 Kč, cena oběda = 90 Kč, cena večeře = 75 Kč. 
Cena stravování je 220 Kč za plnou penzi. 
Cena ubytování bez snídaně je 230 Kč za noc a lůžko při pobytu 7 a více nocí. 
Cena za ubytování včetně plné penze je tedy 430 Kč/osoba/den. 
 

11. Finanční zajištění:  
Dotace od ŠSČR ve výši 20.000 Kč. 
Vklad v mistrovských kategoriích a v Národním OPENu = 650 Kč.  
Hráči z Listiny talentů ŠSČR vklad neplatí. 
Vklad ve FIDE OPENu = 700 Kč.  
Hráči s ELO FIDE nad 2299 vklad ve FIDE OPENu neplatí.  
Ženy mají ve FIDE OPENu a v Národním OPENu 50% slevu vkladu. 

 
12. Cenový fond: 

Pořadatel zajistí ceny pro nejlepší hráče v každém turnaji. 
V mistrovských kategoriích dostanou nejlepší 3 hráči a hráčky poháry, medaile a diplomy. 
Pro všechny hráče a hráčky mistrovských kategorií budou zajištěny medaile dle pořadí. 
V openech budou dále vyhodnoceni a odměněni nejlepší hráči dle věkových kategorií 
mládeže a též nejlepší ženy a senioři. 
Celkový cenový fond v hodnotě minimálně 40.000 Kč. 
 

13. Doprovodný program:  
Pořadatel zajistí pro účastníky bohatý šachový i nešachový doprovodný program.  
Pořadatel zajistí společenský večer, výlety, simultánky s GM a IM, bleskový turnaj, 5 
tematických přednášek, soutěže, apod. 
Pořadatel zajistí pro účastníky slevové poukazy na sjezdovky. 



 
14. Zajištění akce:  

Pořadatel splní všechny podmínky konkurzu na pořadatele. 
Pořadatel zajistí kvalitní on-line přenos. Máme zajištěno 130 elektronických šachovnic. 
Předpokládáme zapůjčení 50 souprav el. šachovnic ŠSČR.  Dále máme zajištěno 30 el. 
šachovnic od oddílů z ČR a 50 šachovnic od zahraničních partnerů. 
Pracujeme na zajištění vnitřní sítě, která by umožnila sledování on-line přenosů bez připojení 
k internetu.  
Pořadatel bude po dohrání kola aktualizovat výsledky na webu i na vývěskách mistrovství. 
Pořadatel zpracuje bulletin i z obou nemistrovských turnajů. 
Pořadatel zajistí a uhradí areál, rozhodčí, trenéry, přednášky, simultánky, bulletin, materiální 
a technické zabezpečení akce a další obvyklé náležitosti - viz podmínky konkurzu. 
Pořadatel zajistí komunikaci pomocí elektronické pošty a pravidelné zveřejňování výsledků a 
informací na internetu. 
Pořadatel bude na webu průběžně zveřejňovat stav přihlášek. 
Pořadatel zajistí ozvučení sálu. 
 

15. Mistrovství ČR v Hotelu Dlouhé Stráně:  
V době konání Mistrovství ČR jsou všechny vleky v provozu a účastníci mistrovství rádi využijí 
pobytu na horách k aktivní relaxaci. V Koutech nad Desnou byl v roce 2010 vybudován 
největší a nejmodernější skiareál na Moravě, který v prosinci 2010 zahájil provoz 
(http://www.kouty.cz/). 
V březnu 2011 bylo uvedeno do provozu wellness centrum (vnitřní bazén + vířivka + sauna). 
Velkou výhodou Hotel Dlouhé Stráně je ubytování, stravování a hrací sály v jednom 
komplexu. 
Největším pozitivem je pravidelná spokojenost účastníků s Mistrovstvím ČR mládeže 
v Koutech. 
 
 
 
 
 

            Ing. Zdeněk Fiala          
     předseda Šachového klubu Světlá nad Sázavou o.s. 
 
 
V Koutech nad Desnou dne 24. listopadu 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kouty.cz/


Příloha – doplnění informací o Hotelu Dlouhé Stráně: 
 

1.  Informace o hotelu: 
Hotel Dlouhé Stráně se nachází v jednom z ekologicky nejčistších míst České republiky.  
Je obklopen krásnou přírodou s čistým horským vzduchem. 
Obec Kouty nad Desnou se nachází v nadmořské výšce 600m v oblasti Hrubého Jeseníku. 
Krajina je hornatá a lesnatá, poloha hotelu je v klidném prostředí a poskytuje výhodné 
podmínky pro aktivní odpočinek a rekreaci hostů. Oblast je ideální pro zimní sporty a letní 
turistiku. 
V objektu jsou prostorné sály, které využijeme jako hrací sály.  Dále je zde také 11 kluboven.  
K dispozici je tato technika: technické ozvučení pro 2 sály, zpětný projektor, diaprojektor,  
promítací plátno, video, 2x flipchart, dataprojektor, mobilní mikrofon. 
Hotel má všestranné využití pro jednotlivce, rodiny s dětmi i větší skupiny.  
Před budovou jsou dostatečně velká parkoviště. Parkování je bez poplatku.   
 

2. Možnosti pro relaxaci a volný čas v areálu hotelu: 
Hotel disponuje širokým sportovním a kulturním zázemím.  
Vnitřní vybavení:  

bowling  
vnitřní bazén s vířivkou a saunou 

 sauna s malým bazénkem, s možností masáže, posilovna  
 stoly na stolní tenis a hrací stoly na mechanický fotbal  
 kulečníky (karambol) a kulečník děravý 
 malé i velké klubovny s televizí i bez televize  
 vinárna s možností tanečních večerů a s JUKEBOXem  
Venkovní vybavení areálu hotelu:  
 2x hřiště s asfaltovým povrchem pro míčové hry 
 ruské kuželky, houpačky, prolézačky, šplhadla pro děti, petang  
 horské minikáry + koloběžky  
V zimě:  
U hotelu je 500m hotelový vlek (350m dlouhá poma) s nočním osvětlením a občerstvením. 
V hotelu je lyžařská škola a školka. 
V místě je dalších několik lyžařských vleků s upravovanými a zasněžovanými svahy, 
skicentrum. 
10 km od hotelu je Červenohorské sedlo. Možnost využití kyvadlové přepravy od hotelu. 
Půjčovna sportovního vybavení:  
lyže, běžky, sáně, horská kola, míče, .....  
 

3.  Možnosti pro relaxaci a volný čas mimo areál hotelu: 
Turistické a cyklistické trasy:  
U hotelu je orientační mapa s vyznačením tras. Individuální turistika po hřebenech Jeseníků 
(autobusové spojení na východiště hřebenové turistiky Červenohorské sedlo - 10 km, chůzí 
6,5 km).  
Exkurze do Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně:  
Horní nádrž je umístěna ve výšce 1350m nad mořem a je nejmodernější přečerpávací 
elektrárnou v Evropě. V roce 2005 byla vyhodnocena jako nejnavštěvovanější technická 
rarita v ČR. Unikátní technické dílo, které je citlivě začleněno do přírody je držitelem tří „nej“. 



Je vybaveno nejvýkonnější reverzní vodní turbínou v Evropě, je elektrárnou využívající 
největší spád v ČR a z vodních elektráren Skupiny ČEZ má největší celkový instalovaný výkon.  
Koupání: kryté bazény /Jeseník, Šumperk, Červenohorské sedlo, Velké Losiny/.  
Zámky: Úsov, Velké Losiny, Javorník; hrady - Bouzov, Sovinec, Šternberk 
Muzeum: Veterán muzeum a ZOO park v Šumperku 
Jeskyně: Javoříčko, Na Pomezí 
Rozhledny: Zlatý Chlum, Biskupská hora 
Ruční papírna: Velké Losiny 
Města: Jeseník, Šumperk 
Lázně: Velké Losiny, Karlova Studánka, Lipová-lázně, Jeseník 
Další lyžařská střediska v okolí hotelu: 
Červenohorské sedlo, Ovčárna – Praděd, Ramzová, Petříkov  


