
Zpráva o činnosti Okresního šachového svazu Brno – venkov 
za sezonu 2021/2022 

 
Členská základna 
V rámci okresu Brno-venkov fungovaly oddíly TJ Slovan Ivančice (14 aktivních členů; 
z toho 2 rozhodčí; 0 trenérů; 0 mládež do 23 let), ŠK Kuřim (68; 6; 11; 38), OREL 
jednota Ořechov (9; 1; 0; 0), ŠK Střelice (14; 2; 1; 0), ŠK Tišnov (19; 2; 1; 2), Sokol 
ČOS Vranovice (3; 0; 1; 0), Šachy Zastávka (22; 2; 2; 15) – údaje o členské základně 
jsou k 19.8.2022.  
 
Mládež 
Již tradičně v práci s mládeží vyniká Kuřim. Tato práce přináší plody nejen na 
okresní či krajské, ale i na republikové a mezinárodní úrovni. S velkým odstupem pak 
následuje Zastávka. Tišnov měl registrované dvě děti, další fungovaly pod 
hlavičkou SVČ Inspiro. V Ivančicích, Ořechově, Střelicích a Vranovicích není aktivní 
mládež. V projektu Šachy do škol byly zapojeny DDM Kuřim a Inspiro – středisko 
volného času Tišnov. 
 
 
 
Soutěže dospělých 
 
1. Okresní přebor družstev  
V sezoně 2021/22 se do soutěže přihlásilo pouze 6 družstev: TJ Slovan Ivančice "B", 
ŠK Střelice "B", ŠK Kuřim "F", ŠK Sokol Tišnov "B", ŠK Lokomotiva Brno "F", 
ŠK Lokomotiva Brno "E", která po 6 kolech skončila v uvedeném pořadí.   
 
2. Okresní přebor v rapid šachu (Tišnovská věž) se v sezóně 2021/22 
neuskutečnil (kvůli vládním protiepidemickým opatřením). 
 
3. Okresní přebor v bleskovém šachu (Ivančický brousek) se odehrál 
26. 12. 2021, ovšem účast byla poznamenána vládními protiepidemickými 
opatřeními. 
 
4. Další turnaje  
Některé z oddílů uspořádaly vlastní turnaje (v době, kdy to situace dovolila).  
 
 
Soutěže mládeže 
 
1. Okresní přebor mládeže v rapid šachu se v sezóně 2021/22 neuskutečnil (opět 
kvůli vládním protiepidemickým opatřením). 

 
2. Okresní kolo přeboru škol se v sezóně 2021/22 neuskutečnilo. Důvodem byla 
primárně nejistota pořadatelů, kolik družstev by se soutěže účastnilo (jestli vůbec 
nějaká), protože nikdo netušil, jaká protiepidemická opatření budou vyhlášena.  

     
3. Další turnaje  
Některé z oddílů uspořádaly vlastní turnaje (v době, kdy to situace dovolila). 
 



Doba covidové hysterie (jaro 2020 - jaro 2022) se podepsala nejen na dospělých, ale 
i na dětech. Pokles (spíše až propad) zájmu mládeže byl zaznamenán nejen u 
šachu, ale napříč všemi sportovními odvětvími. 
 
Sezónu 2020/21 prakticky zničila vládní opatření spočívající zejména v nařizování 
lockdownů (od obchodů přes školská zařízení po sportovní akce). Jak se později 
ukázalo, nejenže tato opatření byla naprosto neúčinná, ale i ekonomicky, sociálně a 
psychicky devastující. 
 
Podobně to bylo se sezónou 2021/22, kdy bylo ze strany (nejen) ŠSČR vynucováno 
dodržování vládních opatření nechvalně známých pod zkratkou O-N-T (očkování-
nemoc-test). A to i přesto, že valná část těchto opatření byla později v soudních 
rozsudcích označena za protizákonná či diskriminační.  
Autor těchto řádek se nehodlal na diskriminaci (= vymáhání nesmyslných a 
diskriminačních opatření) podílet, což veřejně deklaroval na konferenci JmŠS v srpnu 
2021, a proto odstoupil z funkce předsedy OŠS. 
 
Mnoho lidí uvěřilo vládnímu a masmédii šířenému narativu, že jedinou spásou je 
očkování experimentálními vakcínami. Neočkovaní byli prakticky postaveni do pozice 
třídního nepřítele, který jediný může za šíření nemoci C19. V této pseudoodborníky a 
masmédii podporované hysterii pak docházelo k situacím, že dokonce v rámci 
jednoho družstva odmítali očkovaní nastupovat k utkání s neočkovanými. Na tomto 
místě nelze nevzpomenout na případ z šachové extraligy, kdy jedno z družstev proti 
soupeři uplatnilo vládní nařízení pro vstup do hotelového zařízení a domohlo se 
kontumace 2 partií. Je ostudou odpovědných funkcionářů ŠSČR, že v této situaci 
netrvali na uplatnění pravidla o maximálním počtu hráčů v místnosti (které by 
samozřejmě ke kontumacím nevedlo). Později se prokázalo, že výroky tzv. 
„antivaxerů“ a „dezinformátorů“, že i očkovaní se mohou nakazit C19, mohou nemoc 
šířit a mohou skončit na JIP či dokonce zemřít, byly pravdivé. Ale škody způsobené 
vynucováním dodržování pravidel O-N-T ve společnosti již byly neodvolatelně 
napáchány. 
 
 
Finance:  
1) účet na TUB/ČUS – je postupně vyčerpáván (ceny a prémie do turnajů OP) 
2) účet pod JmŠS – postupně se stává jediným   
 
Zastávka, 19. 8. 2022 
Mgr. Aleš Dumek 
bývalý předseda OŠS Brno-venkov 


