
Zpráva předsedy ŠSOK 10. 7. 2021 

 

Vážení delegáti, vážení hosté, 

ve své zprávě se pokusím, krátce zhodnotit činnost šachového svazu Olomouckého kraje za 

uplynulý, neblahý rok 2020.  

Zprávu za rok 2019 jsem zahajoval výčtem, drobnou rekapitulací, soutěží mládežnických 

kategorií a dospělých. Zahájení soutěží v sezóně 2019/20 nenasvědčovalo žádným 

způsobem, jaké nás čekají potíže s jejich dohráním. Regulérně bylo odehráno 9 kol, 

v průběhu března 2020 nastal Lockdown. 

Na mimořádném setkání zástupců krajských šachových svazů 30. 5. 2020 v hotelu Luna u Ledče nad 

Sázavou byla sice většina delegátů pro ukončení soutěží, ale z důvodů postupových pravidel přijal 

výkonný výbor šachového svazu ČR rozhodnutí soutěže dohrát. Nevím, jak dohrávání dopadlo 

v jiných krajích, ale v našem kraji se krajské a okresní soutěže dohrály – ukončily – slušně řečeno 

formálně. 

Přes kuriózní ukončení sezony 2019/20 byla optimisticky zahájena sezona 2020/21. 

K ukončení soutěží dospělých došlo prakticky ihned po prvním kole, někde neproběhlo ani 

to. Vládní opatření ke covidu 19 ochromilo život společnosti nejen ve sportu. Snad jen 

šachisté – skladatelé nebyli současnou situací (trvající již téměř rok) postiženi.  

Malá rekapitulace, bez dalších poznámek: 

2. liga skupiny D a F, které se týkaly našeho kraje,  soutěže nezahájeny. 

Extraliga mládeže – východ odehrána 4 kola. 

1 liga mládeže skupina D odehrána neúplná 3 kola. 

 

Kromě umrtvení soutěží má coronavirus, přímo či nepřímo, na svědomí i úmrtí našich 

šachových spolupracovníků, soupeřů, kamarádů. Pánové Peřina, Zbořil, Štaffa, Trávníček, 

Fuksík s námi už k partii šachu nezasednou. Čest jejich památce. 

Jedno úmrtí máme i na poli oddílů, v loňském roce ukončil činnost šachový oddíl Sokola 

Šumperk. 

V současné době se nacházíme v období nadějného uvolňování života celé republiky a lze si 

jen přát, aby konference v roce 2022, která by měla být na přelomu ledna a února, proběhla 

v klasické formě a veselejším duchu. 

 

Děkuji za pozornost 

                                                                                                                    Vítězslav Musil 

předseda VV ŠSOK 


