
STK ŠSČR 
------------------ 
 
Věc: Přihláška do konkurzu na pořadatele Mistrovství ČR mužů a žen 2013 
 

Šachový klub Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou se přihlašuje do konkurzu na 
pořadatele Mistrovství České republiky mužů a žen 2013. Navrhujeme níže uvedené 
podmínky a dále zkušenosti s pořádáním předchozích dvou Mistrovství ČR mužů a žen, 
mnoha ročníků Mistrovství ČR mládeže a dalších velkých šachových akcí.  
 
1. Termín:   
Muži: od 21. do 29. května 2013 
Ženy: od 23. do 29. května 2013 
Nabízíme termín konzultovaný s STK ŠSČR. 
 
2. Místo konání:  
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Hrací místnost je klimatizovaná. 
Web: http://www.pobyty-wellness-hotel.cz/ 
 
3. Pořadatel:  
Šachový klub Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, IČO : 62697561 
Web: www.chess-svetla.cz 
 
4. Ředitel turnaje:  
Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá n.Sáz. 
Tel. 731 00 63 64 
E-mail: chess.svetla@seznam.cz 
 
5. Dotace ŠSČR:  
Pořadatel žádá ŠSČR o dotaci 180.000 Kč dle podmínek konkurzu. 
Do zúčtovatelné složky je pořadatel oprávněn zahrnout pobytové náklady hráčů, pobytové 
náklady a odměnu rozhodčím, náklady na zajištění online přenosu a poplatek za zápočet na 
ELO FIDE a ELO ČR. Nevyužitá část zúčtovatelné složky bude vrácena ŠSČR. 
 
6. Nad rámec dotace: 
Pořadatel zajistí pro Mistry ČR a Mistryně ČR putovní poháry z broušeného olovnatého 
přejímaného křišťálu. Výška pohárů s podstavcem je 650 mm a 600 mm.  
Cena pohárů je 20.000 Kč.  
Pořadatel zajistí dále věcné ceny v hodnotě 30.000 Kč. 
Pořadatel tak navýší cenový fond formou věcných cen minimálně o 50.000 Kč. 
Pořadatel zajistí občerstvení pro hráče a hráčky Mistrovství ČR. 
Pořadatel dále zajistí exkurzi do sklárny a do rodinného pivovaru Bernard.  
Pořadatel zajistí mimo dotaci další služby v hodnotě 30.000 Kč. 
 
7. Startovné:  
Zajišťuje ŠSČR. Podmínky startovného stanoví TMK ŠSČR. 

http://www.pobyty-wellness-hotel.cz/
http://www.chess-svetla.cz/
mailto:chess.svetla@seznam.cz


 
8. Cenový fond:  
Zajišťuje ŠSČR a garantuje jeho minimální výši: 
Muži: 100 000 Kč 
Ženy:  40 000 Kč 
 
9. Ubytování: 
Pořadatel zajistí a uhradí ubytování pro muže v 1 lůžkových pokojích hotelového typu (resp. 
v 2 lůžkových pokojích, přičemž druhé lůžko nebude obsazeno) po celou dobu turnaje včetně 
noci před začátkem turnaje. 
Pořadatel zajistí a uhradí ubytování pro ženy v 1 lůžkových pokojích hotelového typu (resp. v 
2 lůžkových pokojích, přičemž druhé lůžko nebude obsazeno) po celou dobu turnaje včetně 
noci před začátkem turnaje. 
Pořadatel zajistí a uhradí ubytování pro 2 rozhodčí a pro obsluhu on-line přenosu. 
 
10. Stravování: 
Pořadatel vyplatí hráčům, hráčkám, rozhodčím a obsluze on-line přenosu náhrady stravného 
dle ekonomické směrnice ŠCČR. 
Hotel Luna nabízí široký výběr možností stravování a občerstvení.  
Pořadatel mimo jiné zajistí speciální nabídku pro účastníky Mistrovství ČR v šachu. 
 
11. Zajištění mediální propagace: 
Pořadatel pozve na slavnostní zahájení a slavnostní zakončení Mistrovství ČR vedení Kraje a 
vedení Města Světlá n.Sáz. 
Pořadatel pozve na slavnostní zahájení, na slavnostní zakončení a na návštěvu mistrovství 
v průběhu akce novináře. 
Pořadatel zajistí podmínky pro natáčení České televize. 
Pořadatel zajistí PR managera po celou dobu realizace mistrovství. 
Pořadatel bude každý den vydávat a rozesílat tiskovou zprávu z Mistrovství ČR. 
Pořadatel připraví webové stránky mistrovství, na kterých budou zpracovány profily hráčů a 
hráček, výsledky, on-line přenos a partie z mistrovství, průběžně doplňovaná fotogalerie a 
další aktuality. 
Pořadatel zajistí propagaci sponzorů ŠSČR a sponzorů Mistrovství ČR. 
Pořadatel během mistrovství uspořádá šachový turnaj pro amatérskou veřejnost. 
Pořadatel zajistí pro propagaci šachů v místě konání zahradní šachy. 
 
12. Zajištění akce:  
Pořadatel zajistí kvalitní hrací místnost, ve které budou mít hráči dostatečný prostor ke hře. 
Pořadatel dále zajistí pro hráče místnost pro analýzu a oddech. 
Hrací místnost i místnost pro analýzu a oddech jsou klimatizované a jsou vybaveny 
bezplatným WiFi bezdrátovým vysokorychlostním internetem.  
Pořadatel zajistí bezproblémový on-line přenos všech partií každého kola.  
On – line bude zajištěn na webových stránkách pořadatele a na webových stránkách ŠSČR.  
Pořadatel zajistí promítání on-line přenosu v místě konání. 
Informace po každém kole budou aktualizovány na vývěskách v hrací místnosti (startovní 
listiny, výsledky, pořadí, rozlosování, aktuality, atd.). 
Informace budou po každém kole aktualizovány na webových stránkách pořadatele a ŠSČR. 



Hráči i hráčky budou dostávat každý den bulletin. 
Bulletin bude každý den aktualizován na webu. 
Pořadatel zajistí 2 kvalifikované rozhodčí, kterým uhradí odměnu dle ek. směrnice ŠSČR. 
Pořadatel uhradí smluvní odměnu kvalifikované obsluze on-line přenosu. 
Pořadatel předá po skončení turnaje bezplatně výsledkovou listinu všem zúčastněným 
hráčům, sekretariátu ŠSČR a předsedovi STK ŠSČR. Výsledková listina bude obsahovat přesná 
jména a příjmení hráčů, datum narození a oddílovou příslušnost hráčů. 
Pořadatel do 3 dnů po skončení turnaje zašle zpracovateli ELO a sekretariátu ŠSČR výsledky 
pro zápočet na ELO FIDE a LOK. 
 
 
 
 
 

          Ing. Zdeněk Fiala          
       předseda ŠK Sklo Bohemia Světlá n.Sáz.  
  
 
 
Ve Světlé nad Sázavou dne 25. září 2012. 
 
 
 
 
Příloha – doplnění informací o Hotelu LUNA a místě konání: 
 

1.  Informace o hotelu 
Hotel LUNA je nejen ideálním místem pro školení, semináře a setkání, ale také pro odpočinek 
od městského ruchu a pracovního nasazení. 
Komplex hotelu LUNA se nachází v centrální části České republiky na jihovýchodním okraji 
obce Kouty u Ledče nad Sázavou v malebném prostředí Českomoravské vrchoviny a přitom 
kousek od dálnice D1. 
Krásné přírodní prostředí okolí hotelu dotváří rybník, který se nachází v bezprostředním 
sousedství hotelu. Hotel LUNA má dlouholetou tradici jako rekreačně vzdělávací komplex. 
Hotel je obzvláště ceněn pro svou jedinečnou vlastnost – pro příjemnou a klidnou atmosféru. 
Wellness hotel LUNA je vyhledáván účastníky kongresové turistiky, firemních akcí a školení. 
Je vhodný pro společenské, kulturní a propagační akce, pro rodiny s dětmi, pořádání 
sportovních akcí, teambuildingových aktivit, pro studenty i seniory. Každé skupině je hotel 
schopen nabídnout mimo kvalitních služeb i prostředí pro tvůrčí činnost i pro relaxaci.  

 
2. Ubytování  

Hotel nabízí ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových i čtyřlůžkových pokojích.  
Útulné a kvalitně vybavené pokoje poskytují ubytovaným klientům příjemné pohodlí.  
Kapacita hotelu je tvořena 42 pokoji se 102 lůžky. 
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchou a WC. Některé vícelůžkové pokoje mají 
dokonce dvě WC pro větší pohodlí. 



Restaurace, recepce, pokoje i konferenční prostory jsou pokryty rychlým bezdrátovým 
internetem přes WiFi. 
 

3. Stravování 
Stravování zajišťuje hotelová restaurace. Nabízíme snídaně formou bufetu, servírovaný oběd 
a večeři. Na požádání lze jak oběd, tak večeři připravit formou rautu – grilování. 

 
4. Sport a relax 

K sportovnímu vyžití může hotel svým hostům nabídnout nově zbudované tenisové kurty s 
umělým povrchem a osvětlením, kde si hosté mohou zahrát nejen tenis ale i volejbal nebo 
nohejbal. Přilehlá travnatá plocha je vhodná pro minikopanou, atd. Branky jsou k dispozici. 
V případě nepříznivého počasí lze využít nově zrekonstruovaný vnitřní bazén s protiproudem. 
Rozměry bazénu jsou zcela dostatečné – 10×6 metrů. Nehrozí tudíž žádný stísněný pocit, ani 
pokud vyrazíte do bazénu s kolegy či přáteli. Plavání Vám navíc zpříjemní protiproud, který 
umožní i potrénovat Vaši fyzičku. 
Dále můžete využít saunu, infrakabinu, parní kabinu, whirpool, tělocvičnu popř. posilovnu. 
V hotelu jsou k dispozici stoly na stolní tenis a kulečníky. 
Pro milovníky rybolovu vystaví recepce hotelu povolenky na chytání ryb v hotelovém 
rybníku. Lesy, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti hotelu, jsou rájem pro houbaře. 
Lze je využít i pro příjemné a krásné procházky. 
 

5. Vodní radovánky 
V slunných letních dnech lze jen těžko odolat možnosti zaplavat si v rybníku a slunění se na 
trávě na jeho břehu. Zde si můžete zároveň užít i různé vodní radovánky, které nabízíme s 
ohledem na velkou plochu rybníku, díky které se jednotlivé aktivity vůbec nijak neruší a 
všichni hosté mohou být plně spokojeni. 
Aquaskipper – vodní skákadlo 
Že neumíte chodit po vodě? S námi můžete dokonce skákat! Aquaskipper (vodní skákadlo), 
známý též jako Water Bird (vodní pták) nabízí skvělou zábavu pro letní dny. Můžete na něm 
zažít spoustu legrace při rychlosti až 30 km/hod. Na našich dvou skákadlech si můžete užívat 
a měřit si kondičku i se svými přáteli. 
Aqua zorbing – vodní koule 
Nechce se Vám po vodě skákat? Můžete chodit, utíkat či se kutálet. Ve speciální kouli plné 
vzduchu si užijete mimořádné zážitky. A protože jste chráněni před vodou, tak si můžete 
užívat i za horšího počasí. Díky trvalému přivázání ke břehu je to navíc i zcela bezpečné. 
Lodičky 
Nabízíme zapůjčení lodiček, které nabízí příjemné a odpočinkové svezení.  

 
6. Turistika a cykloturistika 

Cykloturistika 
Cyklotrasa vinoucí se podél Sázavy má svou specifickou atmosféru a po celé délce Vás čeká 
množství historických památek, romantických zákoutí a přírodních krás. Svým nenáročným 
profilem může být ideální pro celou rodinu. 
Mapa vede z Nového Města na Moravě přes Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Světlou nad 
Sázavou, Lipnici nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou atd. až do Davle – soutok. Trasa je dlouhá 
240 km. 
Turistické trasy pro pěší 



Ledeč – Stvořidla, Smrčná, Světlá nad Sázavou; Ledeč – Chřenovice, Budčice, Vlastějovice, 
Zruč nad Sázavou; Ledeč – Mstislavice, Melechov, Rohule, Loukov, Dolní Město, Lipnice nad 
Sázavou; Melechov – Dobrovítova Lhota, Vilémovice; Rohule – Koňkovice, Trpišovice, 
Smrčná; 
Jízda na koni 
Jízdu na koni Vám můžeme zajistit v nedaleké farmě.  
Půjčovna lodí Ledeč nad Sázavou 
V nedaleké Ledči nad Sázavou najdete mimo jiné půjčovnu lodí. 
 

7. Blízké okolí  
Hrad Ledeč nad Sázavou (7 km) 
Hrad v Ledči patří k nejstarším dochovaným hradům v Čechách (byl založen v první polovině 
13. století). Byl přestavěn renesančně, barokně a dnešní podobu získal v roce 1879. Z 
architektonických prvků byly zachovány – válcová věž, renesanční lodžie a dvě hradní brány. 
Na druhém nádvoří najdeme městské muzeum uspořádané ve stylu 30. let dvacátého století. 
Muzeum představuje exponáty představující život na vysočině, jako jsou exponáty ze života 
hrnčířů, tkalců, sklářů a kovářů. Muzem dále nabízí numismatické sbírky, sbírky zbraní, hodin 
a obrazů. 
Kostel Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou (7 km) 
Založení kostela se datuje na počátek 14. století. Kostel byl postaven v gotickém stylu a 
později byl přestavěn ve stylu barokním.  
Lesopark Šeptouchov (7 km) 
Lesopark nabízí možnost celoročních procházek v klidném prostředí parku a Šeptouchovské 
skály nabízí nádherný výhled na město samo. 
Melechov (1,5 km) 
Jihovýchodně od Ledče v sousedství hotelu se nachází nejvyšší vrch Ledečska. V husitských 
dobách byl Melechov nazýván biblickým jménem Oreb. Na vrcholu se nachází zděná 
rozhledna, jejíž vyhlídková plošina je dnes již přerostlá okolními stromy. 
Melechovská tvrz (1,5 km) 
Na úpatí Melechova, severně od obce Kouty se nachází pozůstatky tvrze vystavěné ve 14. 
století. Do dnešní doby se zachovala pouze věž. Ve své době tvrz chránila zemskou stezku 
vedoucí z Rakouska přes Humpolec a Ledeč do Kutné Hory. 
Stvořidla (5 km) 
Stvořidla jsou nejstarší přírodní rezervací okresu Havlíčkův Brod. Okouzlují návštěvníky 
kamenitým až skalnatým korytem protékající řeky Sázavy. Díky prudšímu spádu a 
balvanitému korytu vytváří Sázava okouzlující peřeje. Ze Stvořidel vedou turistické trasy do 
okolí. Do těchto míst Vás dopraví Posázavský pacifik. 
Sluneční zátoka (7 km) 
Od Stvořidel po proudu řeky se dostaneme do Sluneční zátoky. Zde každoročně prožíval letní 
prázdniny Jaroslav Foglar (Jestřáb) se svým oddílem. Zde také napsal své nejznámější dílo 
„Hoši od bobří řeky“. V roce 1997 zde byla Jaroslavu Foglarovi odhalena pamětní deska. 
Kaliště (7 km) 
Zde se nachází rodný dům skladatele světového věhlasu – Gustava Mahlera. Zde se potkávají 
hudebníci z celého světa, aby poznali Vysočinu – zdroj Mahlerovy hudby. Tento bývalý 
hostinec se pak mění v hudební a kulturní centrum Vysočiny. 
 

8. Kulturní památky 



Lipnice (12 km) 
Lipnice – hrad byl vybudován na středním ze třech vrchů ve výši 600 m n. m. asi 16 km od 
Havlíčkova (dříve Německého) Brodu. Hrad je typickým představitelem tzv. blokové 
dispozice. Na protáhlém staveništi o rozměrech asi 120 m × 50 m byl hned na počátku 
vytyčen dnešní obvod hradu, který byl později uvnitř doplňován o další budovy. Původně 
byla postavena vstupní hradní brána s Velkou věží, staré purkrabství, věž s kaplí, obytný 
jednotraktový palác a věž Samson. Vše bylo spojeno obvodovou hradbou, která vymezila 
staveniště hradu. Hradba v té době také rozdělovala nádvoří na dvě poloviny – na panský 
dvůr a část hospodářskou. 
Velká přestavba proběhla na přelomu 15. a 16. století, kdy Trčkové z Lípy celý hrad přestavěli 
do podoby pozdně gotické hradní rezidence.Ve dvacátém století začala již v roce 1913 
záchrana hradu (kaple), která pokračovala s různou intenzitou až do 70. let, kdy bylo 
přikročeno k celkové rekonstrukci. Rekonstrukce byla v počátku 90. let přerušena a hrad se v 
současnosti již pouze konzervuje. Dnešní návštěvník tedy může vidět nejen původní 
zakonzervované zdivo, ale i rekonstruované části hradu, který je němým svědkem historie i 
současné péče o památky. 
Lipnice – památník Jaroslava Haška (12 km) 
Expozice je umístěna v domku v podhradí. V němž Hašek prožil poslední léta svého života a 
kde napsal své nejslavnější dílo „Osudy dobrého vojáka Švejka“. V muzeu jsou umístěny 
Haškovi osobní věci, knihy a novinové výstřižky. Na místním hřbitově ja spisovatel pochován. 
Orlík nad Humpolcem (15 km) 
Počátky hradu spadají do poslední třetiny 14. století, kdy jej vlastnil pravděpodobně Jindřich 
z Dubé. Později ho vlastnil např. Trčkové z Lípy, Kryštof Karel z Roupova, aj. Za 30 leté války 
je pravděpodobně pobořen a užíván k hospodářským účelům. Orlík začíná pustnout a je 
rozebírán na kámen. Od roku 1997 je areál zpřístupněn veřejnosti. Na hradě je k vidění 
zachovalá vstupní brána, hranolová věž a zbytky obytných budov. Byla zde také obnovena 
chlebová pec, kde si návštěvníci o letních měsících mohou vyzkoušet pečení chleba. 
Klášter Želiv (17 km) 
České slovo klášter pochází z latinského „claustrum“. Pokud se vám zdá, ze tam slyšíte slovo 
„klausura“, tak to není jen zdání, ale skutečnost. Souvisejí spolu a mají význam „uzavřený, 
uzamčený prostor“. V každém klášteře také klausura skutečně je, v každém klášteře je část 
vyhrazená pouze řeholníkům. To není z důvodů utajení, příčina je prostá a jednoduchá: má-li 
řeholník plnit své poslání, potřebuje aspoň doma mít ticho a klid. Tehdy promlouvá Bůh — 
ne v hluku světa. To byla zkušenost Božích přátel už ve Starém Zákoně. Přesto ale není celý 
areál kláštera vyhrazen jen bratřím, jsou místa, kam mohou přicházet návštěvy. 
Český Šternberk (47 km) 
Zachovaný hrad na úzkém klesajícím hřebeni, sledujícím levý břeh Sázavy ve stejnojmenné 
obci. Hrad založil Zdeslav z Divišova před rokem 1241 a jeho potomci, kteří se po hradu píší, 
ho drží doposud. Hrad byl přestavován ve 14. století. Jako majetek Petra Konopišťského ze 
Šternberka byl v roce 1467 obležen a dobyt vojsky Jiřího Poděbradského. Poté byl obnoven a 
další přestavba následovala okolo poloviny 16. století. Výrazných úprav se Český Šternberk 
dočkal po třicetileté válce, kdy byly přestavěny především interiéry. V roce 1753 se uvádí 
nová zámecká budova na předhradí. Goticko-renesanční úpravy okolo poloviny 16. století 
daly vzniknout především velkému hradnímu sálu. Český Šternberk nesporně náleží k našim 
nejhodnotnějším a zároveň i nejstarším šlechtickým hradům. Jeho prvá fáze představuje 
svéráznou modifikaci hradu bergfritového typu, vynucenou faktem, že hrad nebyl založen na 



ostrožně, ale na hřebeni. Vznik hradní kaple je nutno přičíst až dalšímu vývoji 13. století, i tak 
se však jedná o nejstarší známou gotickou kapli na šlechtickém hradě. 
Hrad Kámen (50 km) 
Hrad byl prvně zmíněn roku 1316. Za Jindřicha z Ziegelhainu byl v letech 1356 – 1366 hradní 
palác přestavěn. Kolem roku 1523 koupil Kámen Petr Malovec a jeho rod vlastnil hrad přes 
200 let. Roku 1673 jej dal Jan Kryštof Malovec zcela přestavět v barokní zámek. Po Malovcích 
přecházelo panství do vlastnictví různých majitelů, z nichž stojí za zmínku především 
svobodný pán Václav Enis, který v letech 1860 – 1870 provedl poslední podstatnou úpravu 
sídla a dal mu romantickou podobu. Nejstarší částí je neomítnutý věžový palác protáhlého 
lichoběžníkového půdorysu v nejvyšší části areálu. K němu přiléhalo na východě obdélné 
nádvoří, obestavěné ještě ve 14. století obytnými budovami. Přístup k němu vedl věžovitou 
branou v sv. rohu nádvoří, v místech dnešního vstupního barokního schodiště. Původně tu 
byl padací most. Jednotlivé gotické trakty byly postupně zcela přestavěny barokně. 
 


