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Zpráva o činnosti Sportovně technické komise (STK) 

Zpracováno dne: 30.11.2020 

Zpracoval: Jan Kropík, Předseda STK 

Sportovně technická komise pracovala ve složení Jan Kropík, Jan Kovář a Milan Petras. STK se 
v roce 2020 nescházela, jednotlivé úkoly byly řešeny telefonicky nebo prostřednictvím 
emailu.  

Komise se zaměřila na dva hlavní úkoly: 
1. Uspořádání mistrovských soutěží jednotlivců a družstev (včetně plnění souvisejících 

informačních povinností) 
2. Zkvalitnění podmínek pro pořádání mistrovských soutěží 

Činnost komise byla v průběhu roku zásadně ovlivněna epidemií covid-19. 

         

Přebory Prahy jednotlivců 

Vzhledem k omezením způsobeným epidemií nebylo možné konkrétní mistrovské soutěže 
jednotlivců uspořádat v obvyklých jarních termínech. 

Přebor Prahy jednotlivců 2020 (kategorie muži) 

• Byl uspořádán díky vstřícnosti šachového oddílu SK Oaza Praha v podzimním období. 
Vzhledem k relativně malému počtu účastníků (15) byl se souhlasem účastníků 
zkrácen na 7-kolový. Turnaj byl sice zahájen, ale před vyhlášením nouzového stavu se 
podařilo sehrát jen první kolo. Vzhledem k epidemické situaci byl turnaj již ukončen. 

Přebor Prahy jednotlivců 2020 (kategorie ženy) 

• Byl vypsán v rámci přeboru mužů, ale pro nezájem se nekonal (zúčastnila se jediná 
hráčka). 

Přebor Prahy v rapid šachu jednotlivců 2020 

• Nebyl pořádán – nenalezl se ani termín ani pořadatel. 

Přebor Prahy v bleskovém šachu jednotlivců 2020 

• Byl původně plánován na 11. listopad. V okamžiku přípravy této zprávy ještě 
zvažujeme jeho uspořádání ve spolupráci s SK OAZA v polovině prosince (umožní-li to 
epidemiologická situace). 
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Přebor Prahy družstev 

Přebor Prahy 8-členných družstev ve standardním šachu 

Na začátku ročníku soutěže družstev dospělých 2019-2020 bylo všechno normální: Pro 
zpracování výsledků a pro jejich prezentaci byly použity standardní nástroje ŠSČR; vedoucí 
skupin (Jakub Čmiko, Pavel Háse, Lubomír Jakuš, Miroslav Kamlach, Jan Kropík, Milan 
Paulovič a Jan Veselský) pracovali jak měli; utkání probíhala bez konfliktů, …. 
 
Rychlý nástup epidemie nás (ale nejenom nás) zastihl nepřipravené. STK vyvinula maximální 
snahu, aby soutěže byly dokončeny, nicméně trvala na jejich regulérním dokončení, tj. aby o 
postupech a sestupech nerozhodovaly kontumační výsledky nebo výsledky z utkání ve 
kterých se družstva nedokázala sejít. Zároveň musela respektovat ustanovení Soutěžního 
řádu, dle kterého by rozhodnutí o dohrání soutěže mimo proponovaný termín mělo být 
podmíněno souhlasem všech zúčastněných oddílů. Z hlediska zachování postupových a 
sestupových práv nebylo možné dokončit soutěž jen v některých skupinách. Dohrávala se 
pouze přeborová skupina, protože všechny oddíly potvrdily svůj zájem o dokončení soutěže a 
protože přeborová skupina je Soutěžním řádem (článek 3.1.3) považována za jinou soutěž 
než ostatní skupiny. V souladu se Soutěžním řádem se výsledky nedohraných skupin 
nevyhodnotily – soutěž byla přerušena, nikoliv ukončena – proto nebylo možné stanovit u 
nedohraných skupin postupující a sestupující. Pokud by STK rozhodla jinak a některý z oddílů 
se proti tomuto rozhodnutí odvolal, muselo by být odvolání vyhověno a výsledky (a tedy i 
postupy a sestupy) anulovány. 

Protože se Přeborová skupina ročníku 2019-2020 Přeboru Prahy družstev dospělých dohrála, 
postoupila do 2. ligy dvě družstva (na prvních dvou místech se umístila a právo postupu do 2. 
ligy si vybojovala družstva 1. ŠK Loko Praha A, 2. TJ Bohemians B, právo postupu však přijali 
oprávnění náhradníci 3 . Sokol Vršovice A  a 4 . ŠK Sokol Vyšehrad C). Z 2. ligy sestoupila dvě 
pražská družstva, a jedno družstvo sestoupilo z Přeborové skupiny (jedno družstvo sestupuje 
vždy, když se skupina dohraje) - tím se uvolnilo jedno místo v Přeborové skupině, které bylo 
obsazeno družstvem s nejlepším výsledkem z odehraných utkání v 1. třídě, a tím bylo 
družstvo ŠK AURORA . Oddíl GROP Praha odhlásil ze soutěže svoje družstvo B. Tím se 
uvolnilo další místo v Přeboru. Ale protože GROP nežádal pro toto družstvo o zařazení do 
nižší třídy, ale družstvo úplně zrušil, uvolnilo se následně i jedno místo v 1. i 2. třídě. 
Uvolněná místa byla obsazena náhradníky (pořadí náhradníků bylo stanoveno na základě 
výsledků z odehraných utkání): v Přeboru jím bylo družstvo ŠK Sokol Vyšehrad D (GROP CC 
nemělo zájem), v 1. třídě Šachový klub Praha 4 , ve 2. třídě ŠK Smíchov B.. 

Počet družstev přihlášených do Přeboru Prahy 2020-2021 dospělých proti loňskému ročníku 
poklesl navzdory epidemiologickým komplikacím jen o 3, ze 107 na 104 – ve 3. třídě tedy 4 
skupiny o 11 družstvech. 
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Při přípravě soutěží STK vylepšila formulář soupisky: Kromě typu V (volný hráč) se všechna 
označení typu (H a C) generují automaticky. Automaticky se generují i označení hráčů 
základní sestavy. Snad to některým z vás usnadnilo ještě více bezchybné vyplňování. 

Vzhledem k nejistému vývoji epidemiologické situace rozšířila STK Propozice ročníku 2020-
2021 o 3 nová ustanovení – články 5.7.-5.9. 

Ustanovení článku 5.7. Propozic („ŘO si v případě zásahu vyšší moci do průběhu soutěže 
vyhrazuje právo na možnost stanovení termínu konání jednotlivých utkání i mimo 
proponované období.“) umožňuje řídícímu orgánu nařídit sehrání utkání i mimo 
proponovaný termín aniž by musel žádat účastníky o dodatečný souhlas. Jednoznačnou 
prioritou STK bude řádné dohrání soutěže a tento článek dává STK potřebný nástroj. 

Ustanovení článku 5.9. („Rozhodnutí o uplatnění vyšší moci přísluší do pravomoci VV PŠS.“ ) 
říká že rozhodnutí jaká událost je považována za zásah vyšší moci přísluší VV. Aby se STK 
nemusela obracet s každou nestandardní událostí na VV, přijal VV PŠS dne 5.11.2020 toto 
usnesení: Za zásah vyšší moci do konání utkání v plánovaném termínu bude považována 
každá událost „družstvo v karanténě“ nebo náhlé uzavření hrací místnosti nebo 
epidemiologickými příčinami přerušená soutěž, vyskytnuvší se v průběhu soutěže družstev 
dospělých 2020-2021. 

K tomu co je to „družstvo v karanténě“, a jak budou realizovány dohrávky odložených utkání 
uvádíme následující výklad: 

• Za „družstvo v karanténě“ bude považována taková situace kdy nebude možné z hráčů 
neblokovaných karanténou (jiné důvody nejsou v tomto případě omluvou) vytvořit pro 
plánovaný termín konání utkání regulérní sestavu o 8 hráčích (regulérní ve smyslu článku 
3.6.2 Soutěžního řádu), z nichž by byla alespoň polovina hráčů s povinností sehrát v 
průběhu soutěže nejméně 2 partie (ve smyslu článku 3.5.6 Soutěžního řádu). 

• Takovouto skutečnost má každé družstvo právo využít i jako neočekávanou událost, tj. 
může o ní informovat ještě i v den plánovaného termínu konání utkání. ŘO i soupeř to 
bude povinen přijmout jako důvod k odložení konání utkání na dobu neurčitou. 

• Události „družstvo v karanténě“ a náhlé uzavření hrací místnosti musí být doloženy 
čestným prohlášením oprávněného zástupce oddílu (v listinné formě nejpozději 2 dny po 
oznámení výskytu události), které musí v případě „družstvo v karanténě“ obsahovat 
datum počátku karantény a jmenný seznam hráčů jichž se karanténa týká.  

• V zájmu co největší regulérnosti výsledků soutěže bude snaha aby byla sehrána pokud 
možno všechna utkání.  

• Proto bude povinnost sehrát je i v náhradním termínu stanoveném ŘO.  

• V souladu s článkem 5.7. Propozic soutěže bude moci být náhradní termín konání utkání 
stanoven i na den v období po proponovaném konci soutěže. 

• Náhradní termín bude oznámen nejpozději 14 dnů předem.  

• Družstvům bude dána možnost dohody i na jiném termínu, avšak ne na pozdější datum 
než bude to stanovené. 

• Podobně bude postupováno i v případě náhlého uzavření hrací místnosti. 



 
 
 

Zpráva o činnosti STK PŠS  Zpracoval: Jan Kropík 
Strana 4/4 

 

 
Ustanovení článku 5.8. Propozic („Soutěž bude výsledkově uzavřena i v případě nesehrání 
některých utkání z důvodu zásahu vyšší moci.“) umožňuje řídícímu orgánu prohlásit za 
určitých podmínek soutěž za odehranou a stanovit tak pořadí družstev v jednotlivých 
skupinách. Ty zmíněné podmínky jsou tyto: 
Pokud bude mít po konci soutěže (nejzazší termín pro sehrání celé soutěže je konec 
nepřestupního období) družstvo s nejmenším počtem odehraných utkání ze všech 104 
družstev odehránu polovinu a více utkání, bude soutěž výsledkově uzavřena.  
V případě nestejného počtu odehraných utkání u jednotlivých družstev ve skupině, bude pro 
stanovení pořadí použit procentuální poměr získaných bodů (skóre, atd.) z maxima 
odpovídajícího odehraným utkáním. 
Výše uvedená řešení však budeme moci uplatnit jen v případě, že nás k tomu před zahájením 
soutěže zplnomocní všechny oddíly, které mají svá družstva v této soutěži. Jde totiž o změnu 
propozic, a tu lze udělat jen se souhlasem všech již přihlášených účastníků.  
V případě, že bude odehráno méně utkání nebo nebudeme mít zmíněné zplnomocnění, 
budou výsledky soutěže anulovány. 

 

0Přebor Prahy v rapid šachu 4členných družstev 

Soutěž nemohla proběhnout v jarním termínu a na podzim se nepodařilo najít ani termín, ani 
pořadatele. 


