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Preambule 
Koncepci podáváme z opatrnosti, aby se sport neocitl bez finančních prostředků jak na 
rozvoj, tak na reprezentaci.  

1. Historie šachy tělesně postižených v ČR 
a) Od kdy se daný sport realizuje 
Šachy jsou velmi rozšířeným sportem pro všechny osoby s postižením bez ohledu na věk a 
fyzickou kondici. Šachy neobsahují prvek náhody, partii rozhodují schopnosti a znalosti 
hráčů. Výuka a hraní šachů se doporučuje jako způsob, jak zlepšit kvalitu myšlení a 
rozvinout příznivé charakterové vlastnosti.  

Šachy jsou jednou z nejpopulárnějších her světa a hrají je miliony lidí. Cílem hry je mat, 
napadení soupeřova krále, které nelze odvrátit. V soutěžním šachu je hra limitována časem, 
pro jehož měření se používají šachové hodiny. Časy na soutěžní partii obvykle bývají v řádu 
hodin, existuje však i takzvaný rapid šach (10 až 60 minut na partii pro jednoho hráče) a 
bleskový šach (méně než 10 minut, typicky 5 minut).  

Šachy tělesně postižených jsou součástí ČPS od devadesátých let minulého století. 

Pro sestavování žebříčků hráčů se v šachu používá takzvaný rating ELO 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elo. 

Mezinárodní šachová federace (FIDE) schvaluje oficiální pravidla šachu, udržuje 
mezinárodní žebříčky hráčů, uděluje mezinárodní šachové tituly, garantuje MS v šachu a 
šachové olympiády. Počítače umožnily zlepšení přípravy šachistů; značné popularitě se těší i 
hraní šachů on–line. 

Tento sport je i pro osoby s velmi těžkým postižením. V rámci ČPS (ČSTPS) probíhají 
každoročně turnaje pro handicapované sportovce, reprezentanti se účastní mezinárodních 
akcí jako je mistrovství světa a pravidelně se také účastní soutěží s nepostiženými sportovci. 

 
IPCA (International Physically Disabled Chess Association) je mezinárodní federace, která 
sdružuje tělesně postižené šachisty z více než 20 zemí světa. IPCA byla založena v červnu 
1992 Jiřím Ulmannem z Hrabyně.  
 
Rozvoj šachu tělesně postižených byl negativně ovlivněn vyloučením ČPS z ČPV a UZPS a 
zastavením finanční podpory. K obnově dochází až od roku 2017, kdy došlo k obnově 
financování ze strany MŠMT. 
 
b) Kolik subjektů s celorepublikovou působností daný sport realizuje (vyjmenovat)  
Šachy pro tělesně postižené jsou organizovány pod ČPS a pro hodnocení turnajů se využívá 
systém ŠSČR.  

c) Který ze subjektů je členem mezinárodní autority 
Šachy pro tělesně postižené na mezinárodní úrovni koordinuje IPCA (International 
Physically Disabled Chess Association) http://ipca.online/  

Zakladatelem mezinárodní federace byl Jiří Ulmann. 

IPCA zajišťuje organizaci mistrovství světa. Poslední MS se konalo v roce 2019 
v Ružomberoku. 

d) Historie spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodě 1 b) - pozitivní i negativní 
Spolupráce probíhá v rámci zajištění výsledkového servisu a účastí hráčů s tělesným 
postižením na turnajích ŠSČR. Většina hráčů s tělesným postižením je členem ŠSČR. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elo
http://ipca.online/


2. Současný stav šachy tělesně postižených v ČR 
a) Název mezinárodní autority a počet s uvedením počtu členů 
IPCA (International Physically Disabled Chess Association) http://ipca.online/  

b) Počet SK/TJ, sportovců, trenérů, rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů 
Sportovní kluby: Šachový klub GEMINI Praha, Šachový oddíl tělesně postižených NOVA 
Kladno, z. s., Klub handicapovaných - EURO-CLUB HANDICAP z.s., Šachový oddíl tělesně 
postižených Habrovany z.s., Šachový klub tělesně postižených Hrabyně z.s., Rehabilitačně 
sportovní centrum, TJ Respekt, z.s. 

c) Systém práce s mládeží a talenty  
Pouze v rámci klubů a v rámci prezentace sportu na webu a fb ČPS. 

d) Systém organizace soutěží 
Soutěže pro tělesně postižené jsou MČR jednotlivců a MČR družstev. Dalších turnaje 
pořádají kluby ŠSČR a hráči s tělesným postižením se jich účastní. 

e) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c 
Spolupráci s ŠSČR zajišťuje STK 3achu ČPS a kluby samotné. 

f) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi – pozitivní i negativní  
Šachy jsou neparalympijským sportem a ČPV nezajišťuje žádný servis pro neparalmypijské 
sporty, ani nezařazuje neparalympijské sporty do vyhlášení NHSR (Nejlepší hendikepovaný 
sportovec roku). 

UZPS, jako člen ČUS) nevyvíjí žádnou činnost a kluby jsou členy ČUS přímo přes regionální 
sdružení. 

3. Vize na období 2021-2022  
a) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c  

- Jednotná koordinace a řízení sportu.  
- Ukotvení sportu ve svazu nepostižených. 

b) Organizační struktura sportovního odvětví 
Sportovní kluby          si volí své představitele k zastupování na valné hromadě sportu i 
svazu 
Valná hromada sportu        si volí členy Sportovně technické komise sportu (STK) 
STK         zastupuje sport na valné hromadě svazu 
 
c) Systém organizace soutěží  

- Rozvojové / klubové / školní 
- Turnaje ŠSCŘ 
- Turnaje určené pro sportovce s tělesným postižením 
- MS 
- Šachová olympiáda / paralympiáda 

d) Systém organizace reprezentace  
Systém bude v gesci STK – za základní považujeme: 

- podmínky pro zařazení do reprezentace; 
- práva a povinnosti reprezentantů; 

Více viz statut STK CPS_Statut-STK.pdf (ceskyparasport.cz)  

http://ipca.online/
https://ceskyparasport.cz/wp-content/uploads/2021/03/CPS_Statut-STK.pdf


e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi 
UZPS – zatím spící organizace – nevidíme důvod pro její existenci 

ČPV – spolupráce na rozvoji ne-paralympijského sportu. 

f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty)  
- prezentační akce pro veřejnost; 
- sociální sítě, TV, rozhlas, web; 
- Rehabilitační ústavy, spinální jednotky, školy, univerzity, specializované organizace; 
- Větší spolupráce s kluby bez postižení – zapojování para sportovců do klubů 

nepostižených; 

g) Mediální koncepce, práce s veřejností 
- Představit sport jako sport, a nikoliv jako charitativní akci; 
- Práce s veřejností – letáky, reklamní spoty, exhibiční akce; 
- sociální sítě, TV, rozhlas, web; 

Tuto oblast je nutné zajistit odborníky.  

4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví 
Kluby zajišťují tréninky, přípravu a účast na MČR a soutěžích ŠSČR.  

5. Finanční zajištění činnosti 
Je nutné připravit fundraisingový plán s vícezdrojovým financováním: 

- státní prostředky (NSA) 
- samosprávní prostředky; 
- dotace / granty EU apod.; 
- veřejné sbírky; 
- sponzorské prostředky; 

Zde je také potřeba aby danou oblast zajistili odborníci. 

6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví 
- rozvoj členské základny 
- zabezpečení reprezentace 

7. Základní dokumenty mezinárodních sportovních autorit 
ze kterých nastavení Koncepce vychází – stačí platný odkaz na webové stránky s těmito 
dokumenty (Povinné!) 

http://ipca.online/documents/ 

8. Nepovinné přílohy (jakékoliv dokumenty důležité pro činnost daného sportu)  
Zpráva z ME 1994 

 

http://ipca.online/documents/

