
ZPRÁVA O  ČINNOSTI OŠS ZNOJMO ZA ROK 2016
 Okresní Šachový svaz Znojmo (dále jen okres), který působí v souladu z usnesením 
ustavující konference Jihomoravského šachového svazu 10.04.2002. Evidoval k 31.12.2016 
šest šachových oddílů a šach. klubů, hrající přebory družstev, nejrozšířenější pravidelnou 
soutěž v kraji a na okrese.
Mimo okresní registraci OTS ČUS je oddíl ŠK Sebraci RH.

OTS ČUS Znojmo eviduje následující TJ/SK spolky k 1.2.2017:
                                             muži        ženy            celkem
TJ Dobšice                           7                                       7
TJ So Štítary                        5                                       5
TJ Znojmo                          17              1                     18
TJ Hodonice      .                16                                     16 
SK GPOA                           31              8                     39    
                                       --------------------------------------
C e l k e m                           76              9                     85

Podle sportovního kalendáře se na okrese hrají soutěže jednotlivců kategorie OP žáků, 
dorostenců, mužů a soutěže v rapid šachu a bleskovém šachu.

  Základní úkoly okresu úspěšně plníme za pomoci oddílů a dalších subjektů, které poskytují 
prostory a organizační zajištění:

Okresní přebor žáků s DDM Šumná, SOU a SOŠ Přímětická a Šachový spolek Znojmo
Okresní kolo přeboru ZŠ a středních škol: okres a SOU a SOŠ Přímětická Znojmo
Okresní přebor jednotlivců – při Znojemské Rotundě.
  Okres se podílí také organizačně na prestižním ženském turnaji v ČR, Znojemská královna, 
který se od roku 1991 hraje jako oficiální „Mistrovství České republiky žen v rapid šachu“. 
Později  byla  Znojemská  královna  rozšířena  o  Mezinárodní  šachový  festival  Znojmo 
s několika dalšími turnaji jednotlivců a mládeže-přeboru žen a dívek 18 a 20 , dále Přebor 
JmŠS rapid. JmŠS finančně přispěl ze schváleného rozpočtu na uvedené kategorie ženy, muži, 
dorostenci a senioři. Díky. 
  Tradiční Memoriál Ing. Jana Turka, Grand Prix 2016/2017 a otevřený přebor JmŠS v rapid 
šachu kategorie ženy, muži, hoši 18 a 20. Závěrečná zpráva byla zaslána funkcionářům JmŠS. 
Pořadatelsky zajišťují - Šachový spolek, okres a šachové oddíly. 
    Uvítali jsme, že se k ZŠ Šumná přihlásily do projektu Šachy do škol i další. Přihlásily se 
ZŠ Jiřice u Miroslavi,  ZŠ Dobšice a ZŠ Ulice Mládeže.  S mládeží  je třeba vice pracovat. 
Pomůže nám na požádání metodicky Centrum mládeže v Brně?

Z poslaných zpráv oddílů

  ŠK Břežany-Pravice 
• v klubu stabilizovaná hráčská situace a zázemí
• vydařený vstup do sezóny
• odložený zápas s Dobšicemi (1. kolo) bude pravděpodobně rozhodujícím vítězi OP
• nečekaná prohra se Štítary „B“ zkomplikovala situaci ve skupině,  jinak už by bylo patrně o 
vítězi rozhodnuto
• pokud budou Břežany stát opět před výzvou postupu do KP II, tentokráte ji využijí



• OP disponuje řadou kvalitních hráčů (min. 2 špičkoví v každém klubu); tento potenciál je 
nutno mobilizovat a vytvořit kvalitní hráčskou základnu pro společnou obstojnou účast v KPII
• svým způsobem toto realizují Sebranci, ale jejich disciplína a týmový duch není úplně z těch 
nejlepších; navíc pravděpodobně skončí na sestupových pozicích
• naší snahou při případném postupu bude oslovit hráče z týmů OP pro hostování (Hodonice, 
Štítary,  Dobšice), nebo se spojit se sestupujícím družstvem Sebranců (kde mj. působí více 
našich hráčů)
• vzájemná výpomoc napříč OP by (mimo herní kvalitu=výkon)   měla přinést  i  výměnu a 
mezigenerační předávání zkušeností
• komplikací zůstane financování, kdy týmy ve velkých městech jsou schopny čerpat pomoc 
z radnic, kdežto v malých obcích jsme odkázáni na samofinancování založené jen na vlastním 
„nadšenectví“ – toto by muselo také projít další aktivitou o získání sponzorů atp.
 
Tak uvidíme, vše je zatím jen vize – realita je vzdálená.
S pozdravem Mirek Rachůnek

  HODONICE  Šachisté z Hodonic se podílí v rámci TJ Hodonice na sportovním zázemí 
v několika sportech v rámci obce. Šachový oddíl má 16 členů a vede kroužek mládeže. 
Pořádají se sponzory čtyři až pět turnajů s účastí zájemců ze širokého okolí. V rámci obce 
pořádají také turnaje pro děti.

ŠO TJ ZNOJMO reprezentuje okres v krajských soutěžích KP I, KPII a také okresní soutěž. 
Škoda, že více nepracuje s mládeží. 

SK GPOA klub zpracoval zprávu v pdf - viz. příloha. Spolu se Šachovým spolkem uspořádali 
turnaj mládeže a dospělých na počest 95 let organizovaného šachu ve Znojmě 1. října. Zpráva 
o této šachové události je na webu JmŠS, díky panu Hurtovi.

Pohled na hospodaření.
 Děkujeme panu Chmelíčkovi za spolupráci. Máme něco málo i pro letošní soutěže. 
 Funkcionáři okresu Znojmo pracovali bez nároků na honorář.

    Na konferenci JmŠS byl delegát za okres Znojmo. Pro vzdálenější je špatná návaznost 
spojení mimo znojemských až do místa bydliště. Omluvili se. Snad příště bude více času.

  Poznámka. 
    Z oslovených zástupců oddílů okresu Znojmo odpověděli jen čtyři. Zvláště těm zde děkuji, 
že svůj drahocenný čas, věnovali zprávě a zodpovědně doplnili okresní dění na šachovnicích.
  Na webových šachových stránkách jednotlivých oddílů a kroužků je určitě hodně dalších 
materiálů a galerií k doplnění stručné zprávy.
  Z usnesení konference JmŠS je „pobídka“ kdo  nepošle zprávu  do termínu, hrozí pokuta! 
Pochybuji,  že  to  přispívá  ke  správnému  spolkovému  a  sportovnímu  konání.  Dobrovolně, 
většinou na starším vlastním počítači a pod pohrůžkou... 
Hledejme přitažlivější a výchovnější způsoby při péči o rozvoj šachového života u nás.

Znojmo 30.01. až 7.3. 2017                                                       okres Znojmo Josef Lahodný

Závěrem krásný citát: Šachy obohacují lidský život stejně jako hudba nebo láska.  Siegert Tarrasch



Výroční zpráva o činnosti SK GPOA Znojmo, spolek 
za rok 2016 
SK GPOA Znojmo, spolek je šachový oddíl s více než desetiletou úspěšnou tradicí. Sdružuje 
37 šachistů různých věkových kategorií a herní síly od naprostých začátečníků a až po držitele 
titulu mistra FIDE včetně pěti licencovaných rozhodčích. Nicméně většinu členské základny 
tvoří děti a mládež do 18 let. Naši členové se zúčastnili mnoha soutěží družstev i jednotlivců 
po celé republice. Reprezentovali Znojmo mimo jiné v krajském přeboru v šachu (KP1) a v 
mistrovství  ČR mládeže.  I  v  uplynulém  roce  jsme  se  pochopitelně  zabývali  propagací  a 
vyhledáváním nových adeptů  šachové hry,  spolupracovali  jsme se středními  a základními 
školami v pořádání turnajů. V srpnu jsme uspořádali letní šachový tábor pro děti (i nečleny) v 
Ochoze u Brna, v krásném prostředí Moravského krasu. Odehrál se i memoriál Josefa Švandy 
a Vladimíra Holíka jako připomínka na dva velké šachové nadšence,  kteří  se zasloužili  o 
propagaci šachu na okrese. 

Dosažené úspěchy při práci s mládeží: 

V  letošním  roce  se  naše  děti  a  mládež  zúčastnili  tradičních  šachových  turnajů  (festival 
Znojemská královna a s ním spojený Memoriál Ing. Turka, Memoriál B. Nekuly v Šumné a 
dvou turnajů pořádaných šachovým klubem v Hodonicích). Na memoriálu B. Nekuly se náš 
hráč Radek Nekvasil umístil na prvním místě a Tomáš Frk na pátém. Na memoriálu O. Šípka 
v  Brně  se  Radek  Nekvasil  stal  nejlépe  umístěným  žákem do  15  let.  Jmenovaný  se  také 
zúčastnil šachového soustředění v Bzenci, který je oficiální akcí Jihomoravského šachového 
svazu.  Naši  žáci  a  junioři  se zúčastnili  také  patnáctého ročníku turnaje  v rapid šachu „O 
pohárek  BVK“ v  Brně.  V říjnu  jsme  spolupořádali  turnaj  ku  příležitosti  95  let  šachu ve 
Znojmě, kde turnaj dospělých vyhrál teprve sedmnáctiletý Jakub Marek a turnaj dětí do 15 let 
již zmíněný Radek Nekvasil.  Družstvo GPOA také zvítězilo v okresním přeboru středních 
škol ve Znojmě dne 8.12.2016. a postoupilo do krajského kola. 

Pravidelné  tréninky  probíhaly  pod  vedením  slečny  Lýdie  Hemalové  každý  pátek  (mimo 
prázdniny), v čase od 14:00 do 17:00. Zaznamenali jsme nárůst nových zájemců o šachový 
kroužek  z  řad  studentů  gymnázia  GPOA  a  základních  škol.  Kroužku  se  účastnili  jak 
registrovaní  hráči,  tak  i  děti,  které  si  šachy  zvolily  jako  nepovinný  předmět.  Aktuálně 
navštěvuje šachový kroužek 15 dětí a juniorů. 

Radek Skoumal 
SK GPOA Znojmo, spolek 

95 let organizovaného šachu ve Znojmě
Setkání  šachistů  30.  září  za  přítomnosti  čestných  hostí  bylo  připomenutí  si  devadesáti  pěti  let 
organizovaného šachu ve městě Znojmě. U zrodu prvního šachového spolku ve Znojmě v roce 1920 
byl  učitel  Metoděj  Gargulák  (30.4.1886-19.10.1962 Brno).  S jeho  působením je  pevně  spjato  vše 
šachové ve Znojmě až do začátku okupace. Spoluzakladateli klubu byli: František Přeček a Jaroslav 



Hofmann,  oba  rovněž  výborní  šachisté.  Počet  členů  klubu  za  krátko  dosáhl  dvaceti.  Místem 
pravidelných schůzek byla kavárna Corso. V roce 1921 byl do čela šachového klubu zvolen starosta 
města  Znojma  Dr.  Josef  Mareš.  Ve  městě  se  začal  rozvíjet  čilý  šachový  život.  Činnost  spolku 
vyvrcholila  v roce  1923  uspořádáním  II.  sjezdu  Brněnské  župy ÚJČŠ  (Ústřední  jednoty 
československých šachistů), kam tehdy znojmeský klub náležel. Další vrcholný mistrovský turnaj byl 
uspořádán v roce 1927 v rámci výstavy ve Znojmě. Kroniky dokládají množství dalších utkání s kluby 
Brna, Třebíče, Jihlavy, Velkého Meziříčí, turnajů za účasti hráčů jak českých tak rakouských. Další 
světlou  stránkou šachové  činnosti  ve  30.  letech,  kdy pravým svátkem byla  simultánka  Alexandra 
Aljechina v roce 1933. Bylo snad osudově spravedlivé, že právě Gargulákovi se podařilo v souboji 
s mistrem zvítězit. Ohlédnutí za šachovou historii po roce 1945.
Po sedmileté odmlce vychází  ve „Znojemském deníku“ na popud Vladislava Garnovského a Jana 
Kafky výzva pro milovníky královské hry a již 19. října 1945 se konala ustavující schůze nového 
šachového  klubu. Do vedení klubu byli zvoleni Emanuel Bašta a profesor Ladislav Novák. Při svém 
začátku měl klub  38 členů, ale přitažlivou činností vzrostl za necelá dvě léta až na  58 šachistů. Po 
několika změnách dochází v roce 1949 do předsednického postu pan Garnovski. Za jeho vedení došlo 
k začlenění k Osvětové besedě při MěNV, později k Lokomotivě, Jiskře a nakonec až do dnešní TJ 
Znojmo. Plných 20 let vedl obětavý šachový nadšenec oddíl, který si vedl ve všech soutěžích velmi 
dobře doma i zahraničí. Znojmo bylo přitažlivé i pro šachové velikány. Ze zahraničních mistrů to byli: 
A. Aljechin, Paul Keres, Ernest Grünfeld, dr.Sierget Tarrasch. Z domácích mistrů dr. Treybal, Salo 
Flohr, Amos Pokorný, Jan Foltys, Karel Hromádka, Vlastimil Hort a další. Mezi pravidelné a časté 
návštěvníka Znojma i  okolí,  byl  mistr  sportu František Blatný.  Roku 1976 vzniká při  OV ČSTV 
Znojmo,  výbor šachového svazu,  kterému předcházela pouze komise.  Významnou roli  zde sehráli 
pánové Jan Kafka a ing. Jan Turek. Dochází k rozvoji šachové hry mimo tradiční střediska Hrušovany 
n/Jevišovkou, Mor. Krumlov, Miroslav, ČSD a dále na vesnice jako Suchohrdly u Miroslavi a Štítary, 
kde vznikají poměrně silné šachové oddíly. Posun pokračuje. Na výroční konferenci svazu 28.3.1981 
je zvolen desetičlenný výbor ve složení: Camfrdla, Dočekal, Holík, Hrabec, Kozák, Lahodný, Mucha, 
Petlák, Skřenek, Skoumal. Lepší se organizovanost ve všech oblastech šachového života. Po mnoha 
letech  jsou  pořádány pravidelné  přebory oddílů  jednotlivců,  včetně  kategorií  dorostenců  i  žáků  a 
poprvé přebor žákyň a dorostenek. Rozvíjí se masovost. Vyhlašují se soutěže odborářů, pro zemědělce 
o  Zlatou  věž  Zemědělských  novin  s postupem  do  celostátního  kola,  pionýrská  sportovní  liga, 
olympiáda středních škol a učilišť, Mléčná galaxie dvojic. Ano, takový byl start. Je to až s podivem, 
co vše se stačilo organizovat  a většinou jen za diplom a uznání.  Pravidelně se hraje OP II.  třídy 
čtyřčlenných družstev za účasti 11 celků. Rozvíjí se spolupráce se společenskými organizacemi, které 
se šachovým svazem pořádají  soutěže mládeže  a neregistrovaných hráčů.  V krajském přeboru nás 
reprezentují dvě 8 členná družstva, Okrení přebor hraje 8 družstev, je registrováno 253 šachistů, 173 
nositelů  výkonnostních  tříd  ve  13  šachových  oddílech.  30  trenérů  a  rozhodčích,  zajišťuje  růst  a 
regulérnost mistrovských soutěží. 
ÚJČŠ byla v roce 1924 zakládajícím členem FIDE. Až do roku 1952 udělovala tituly mistrů ÚJČŠ. Od 
roku 1953, když se změnila organizační struktura čs. sportu, byla ÚJČŠ zrušena, přejmenována na 
šachovou sekci Stálého výboru pro tělovýchovu. V lednu 1957 vznikla šachová sekce ČSTV a 7. září 
1969 byl ustanoven Šachový svaz ČSTV, který ve styku se zahraničím vystupoval do roku 1993 jako 
Čs. šachový svaz. ŠSČR byl založen hned po rozpadu Československa 1993, ale již od svého počátku 
musel čelit silným odstředivým tendencím vyvolaným předcházející centralizací v řízení tělovýchovy 
za  komunistického  režimu.  Přitom  již  v roce  1990  byl  založen  Slovenský  šachový  svaz  a 
Moravskoslezský šachový svaz a reakce na to i Český šachový svaz. Po roce 1993 se ČŠS a MSŠS 
formálně sloučily do jedné organizace (ŠSČR), ale mezi oběma svazy probíhaly ostré spory. Marným 
pokusem o řešení nahromaděných problémů bylo přejmenování ŠSČR na Českomoravskou šachovou 
federaci (ČMŠF) na společné konferenci obou svazů 13.-14. února ve Znojmě. Řešení  patové situace 
přinesla  až  decentralizace  řízení  do  Krajských  šachových  svazů,  jejichž  delegáti  na  konferenci 
v Rybitví 23.-24. února 2000 zrušili oba územní orgány i ČMŠF a rozhodli o vzniku nové jednotné 
organizace, opět pod názvem ŠSČR. Ve Znojmě jsou turnaje Znojemská královna a královnička žen a 
dívek, Rotunda, každoročně bleskáče 26.12., přebory základních škol a učilišt. Před námi je naléhavá 
výzva ŠSČR „Šachy do škol“ projekt Evropského perlamentu v oblasti vzdělávání. Udělejme společně 
krok, abychom při STÉM VÝROČÍ více zviditelnili šachovou hru v historickém městě Znojmě.


