
Zpráva o činnosti Sdružení korespondenčního šachu v ČR za rok 2012 

Rok 2012 byl posledním rokem v čtyřletém cyklu, v němž se dle Stanov SKŠ musela uskutečnit Valná hromada SKŠ 

spojená s volbami do vybraných orgánů SKŠ. Ta se konala dne 28. 4. 2012 v Ústí nad Orlicí a byla na ní přijata níže 

uvedená usnesení: 

a) VH SKŠ vzala na vědomí: 
- zprávu předsedy Řídicí komise o činnosti SKŠ za období od Valné hromady v r. 2008. 
 
b) VH SKŠ schválila: 
- Jednací a volební řád Valné hromady SKŠ, 
- nové Stanovy SKŠ v předloženém znění po úpravách, 
- zprávu předsedy Kontrolní a revizní komise SKŠ. 
 
c) VH SKŠ zvolila: 
- novou Řídicí komisi SKŠ (viz níže), 
- novou Kontrolní a revizní komisi SKŠ (viz níže),       
- novou Disciplinární komisi SKŠ (viz níže). 
 
Na ustavujících schůzích nově zvolených orgánů SKŠ došlo opět formou volby a v souladu s legislativou SKŠ 
k tomuto rozdělení postů: 
 
Řídicí komise SKŠ: 
Jan Židů – předseda  
Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. – sekretář  
Ing. Bohumír Glembek – ekonom  
Mgr. Josef Sýkora – vedoucí Domácího úseku 
Ing. Josef Mrkvička – vedoucí Mezinárodního úseku (delegát u ICCF) 
 
Kontrolní a revizní komise SKŠ: 
RNDr. Oldřich Sedláček – předseda  
Ing. Kamil Stalmach – člen  
Karel Glaser – člen  
 
Disciplinární komise: 
Ing. Petr Boukal – předseda  
Ing. Vladislav Hýbl – člen  
Michal Volf – člen  
 
Řídicí komise SKŠ poté zvolila na nové funkční období i arbitra SKŠ a jeho zástupce: 
doc. RNDr. Jiří Moučka, Ph.D. – arbitr  
František Sochor – zástupce arbitra  
Další řádná Valná hromada SKŠ spojená s volbami do vybraných orgánů SKŠ se uskuteční nejpozději v roce 2016. 
 
Personální změny po Valné hromadě SKŠ 2012 
 
1) Řídicí komise SKŠ:  
Ke dni 17. 6. 2012 rezignoval na funkci ekonoma a člena Řídicí komise SKŠ Ing. Bohumír Glembek. Ke dni 25. 6. 2012 
byl do Řídicí komise SKŠ kooptován Ing. Vladislav Hýbl, který byl následně zvolen na post ekonoma SKŠ. 
 
2) Disciplinární komise:  
Ke dni 24. 6. 2012 se vzdal funkce v tomto orgánu Ing. Vladislav Hýbl. Ke dni 25. 6. 2012 byl do Disciplinární komise 
SKŠ kooptován MUDr. Miroslav Dědina.  
 
Domácí úsek 
 
V roce 2012 bylo v rámci domácích soutěží odstartováno celkem 33 skupin, z toho 13 hraných klasickou poštou a 20 
hraných prostřednictvím webserveru ICCF. Těchto turnajů jednotlivců i družstev všech výkonnostních kategorií se 
zúčastnilo více než 120 českých hráčů.   
 



Tuzemský čestný titul „Mistr korespondenčního šachu“ (MKŠ) byl Řídicí komisí SKŠ udělen ve 4 případech a listinný 
certifikát obdrží tito úspěšní hráči:  
- Jiří Dufek, 
- Luboš Přívozník, 
- Vladislav Hýbl, 
- Josef Pecka. 
 
Ve spolupráci s novou webmasterkou Ivanou Chvátalovou byla spuštěna vylepšená verze webu SKŠ v ČR: 
www.skscr.cz  
 
Mezinárodní úsek 
 
Kongresy ICCF:  
Kongres ICCF 2012 se konal ve dnech 27. 10. – 3. 11. 2012 v Jihoafrické republice. Na tomto kongresu byl delegátem 
SKŠ v ČR z rozhodnutí Řídicí komise SKŠ Ing. Petr Buchníček, který se ho zúčastnil v plném rozsahu. Kongres ICCF 
2013 se uskuteční 20. – 27. 7. 2013 v Polsku a SKŠ v ČR na něm bude zastupovat vedoucí naší delegace Ing. Josef 
Mrkvička. Dalšími členy delegace budou: Ing. Alena Mrvičková, MBA, Ing. Petr Buchníček a MUDr. Jaromír Canibal.  
 
Úspěchy hráčů SKŠ v ČR na mezinárodní scéně: 
 
Nově získané mezinárodní tituly ICCF: 
- Jiří Dufek – SIM + GM,  
- Kateřina Zpěváková – LGM, 
- Luboš Přívozník – IM + SIM,  
- Václav Čontoš – IM, 
- Pavel Fric – IM. 
 
1. normu k titulu IM splnil Petr Janouš a 1. normu k titulu LGM si uhrála Jana Valinová. 
Soutěže družstev: 

- Obhájení prvenství v celosvětové, vysoce prestižní soutěži 10členných týmů Chessfriends Rochade 5171, která je 

pořádána německou federací BdF. Částečně obměněné družstvo ČR hrálo ve složení: 1. Jan Židů, 2. Petr Makovský 3. 

Milan Mráz/František Sochor 4. Ludvík Pospíšil, 5. Jan Lounek, 6. Ladislav Žlebčík, 7. Jiljí Bureš, 8. Jiří Houška, 9. 

Josef Mrkvička, 10. Zdeněk Nývlt, zopakovalo skvělý výkon z 1. ročníku této soutěže a pod vedením kapitána Petra 

Buchníčka podruhé v řadě zvítězilo. 

- 3. místo družstva „Brevnov Knights“ v nejvyšší lize „A“ 4. ročníku celosvětové, velice populární soutěže 4členných 

týmů Champions League. Družstvo hrálo ve složení: 1. Michal Tocháček, 2. Kamil Stalmach, 3. Petr Makovský 

(kapitán), 4. Pavel Makovský, dosáhlo výsledku +5 a kromě bronzové příčky si zajistilo i účast v 5. ročníku této 

soutěže. 

- Postup družstva ČR do finále Memoriálu Thora Løvholta s mezinárodní účastí, jehož pořadatelstvím Evropská zóna 

ICCF pověřila anglickou federaci. Družstvo hrálo ve složení: 1. František Tunega, 2. Petr Tomíšek, 3. Karel Glaser 

(kapitán), 4. Roman Kudr, 5. Václav Portych, 6. Jan Kratochvíl, obsadilo 3. místo ve skupině a zajistilo si účast ve 

finále.    

- Postup družstva ČR „A“ do finále Memoriálu Ger van Perla s mezinárodní účastí, jehož pořadatelem je nizozemská 

federace. Družstvo hrálo ve složení: 1. Hana Kubíková 2. Jan Kratochvíl, 3. Jiří Nigrin, 4. Martin Jarabinský, 5. Rudolf 

Cvak 6. Jan Trš, kapitánem byl Michal Volf a tým se stal vítězem skupiny „A“ s přesvědčivým bodovým ziskem 

33,5/48.   

Soutěže jednotlivců:  
 
- Dvojnásobné zastoupení ČR ve finále 28. MS ICCF. Postup si vybojovali a reprezentovat nás budou GM Zdeněk 
Straka z Tábora a SIM Petr Boukal z Prahy. Start turnaje: 10. 6. 2013. 
 
- 2. místo SIM Luboše Přívozníka ve 3. skupině Turnaje kandidátů 30. MS ICCF. Náš reprezentant si 60% bodovým 
ziskem zajistil kvalifikaci pro další účast v Turnaji kandidátů.  
 

http://www.skscr.cz/


- Postup IM Jaromíra Canibala do finále 16. Světového poháru hraného klasickou poštou, pořádaného německou 
federací BdF.  
 
- Postup IM Jaromíra Canibala do finále 2. Světového poháru veteránů, který pořádá skotská federace. Start: 1. 2. 
2013.  
 
Různé: 
 
ŠKŠ v ČR se podařilo zorganizovat mezinárodní zvací turnaj XIV. kategorie: 
 
- Organizací všech 3 skupin (hlavní turnaj - „A“, vedlejší turnaj – skupina „Vltava“, vedlejší turnaj – skupina „Labe“) 
mezinárodního zvacího turnaje s možností plnění norem na tituly ICCF, který nese název Memoriál Jaroslava Hýbla, 
byl pověřen Ing. Josef Mrkvička. Odvedl skvělou práci a pro turnaj A“ získal mnoho hráčů z absolutní světové špičky, 
bez kterých by tak vysoké kategorie nemohlo být nikdy docíleno. Hlavní turnaj „A“ Memoriálu Jaroslava Hýbla byl 
uspořádán především pro na české hráče, kterým k zisku titulu GM schází už jen jedno splnění velmistrovské normy: 
SIM Kamil Stalmach, SIM Pavel Sváček, SIM Jan Lounek, SIM Ludvík Pospíšil, SIM Jiří Moučka. Z českých účastníků 
v turnaji startují ještě GM Jan Židů a GM Zdeněk Straka. Turnaj odstartoval 1. 12. 2012 a ke splnění velmistrovské 
normy stačí dosáhnout výsledku 8,5 bodu z 16 partií, tj. +1. Rozhodčím skupiny je IA Zdeněk Nývlt.  
 
Herní modul webserveru ICCF již brzy i v českém jazyce:  
 
- Pro další zkvalitnění vlastností webserveru ICCF byl vyhlášen program jeho lokalizace. Již byly zpracovány a na 

webserver ICCF zavedeny německá, francouzská a ruská jazyková verze. V současnosti již existuje český překlad textů 

používaných na herním modulu webserveru ICCF. Překlady provedl Michal Volf, korekturu překladů pak Ing. Josef 

Mrkvička. Přímo na testovacím serveru ICCF se do korektur zapojil i Ing. Bohumír Glembek. České texty již byly 

nahrány na testovací webserver ICCF, na kterém probíhá druhé kolo korektur. Předběžný termín spuštění oficiální 

české verze herního modulu webserveru ICCF je květen 2013. 

Spolupráce mezi SKŠ v ČR a ŠSČR:  

- Na základě žádosti prezidenta ŠSČR, resp. jeho spolupracovníků, byl předsedou SKŠ v ČR zpracován a ŠSČR 

následně zaslán obecný dokument informačního charakteru s názvem „Korespondenční šach“, který by se měl stát 

součástí tzv. Bílé knihy ŠSČR. 

- Po vzájemné dohodě mezi Organizační komisí ŠSČR a předsedou SKŠ v ČR je od listopadu 2012 panu Mgr. Martinu 

Šmajzrovi zasílána koncem každého měsíce zaktualizovaná evidence členské základny SKŠ v ČR ve formě 

excelovského souboru, která obsahuje veškeré požadované údaje ze strany ŠSČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti Sdružení korespondenčního šachu v ČR za rok 2013 

Rok 2013 byl prvním uceleným rokem z čtyřletého funkčního období, které započalo volební Valnou hromadou SKŠ v 

ČR v dubnu 2012.  

Personální změny v roce 2013 

V průběhu roku 2013 došlo ve vedení SKŠ v ČR k jediné zásadní personální změně, a to když ke dni 14. 4. 2013 

rezignoval na funkci ekonoma a současně i člena Řídicí komise SKŠ v ČR Ing. Vladislav Hýbl. V důsledku toho byla v 

souladu se Stanovami SKŠ v ČR k datu 15. 4. 2013 do Řídicí komise SKŠ v ČR kooptována Ing. Alena Mrkvičková, 

MBA, která byla ještě téhož dne zvolena do funkce ekonomky SKŠ v ČR.  

K další personální obměně došlo na postu vedoucího sboru odhadců, když ke dni 14. 4. 2013 z této funkce odstoupil 

Jan Židů a k datu 15. 4. 2013 byl na jeho místo jmenován Luboš Přívozník.  

Schůze Řídicí komise 

Stejně jako v minulých letech i v roce 2013 zasedala Řídicí komise SKŠ v ČR celkem dvakrát. Obě dvě dvoudenní 

schůze se konaly v pražském Pensionu Josefina, a to vždy za účasti všech členů Řídicí komise SKŠ v ČR, předsedy 

Kontrolní a revizní komise a přizvaných hostů. První z nich se uskutečnila v termínu 12. – 13. 4. 2013 a druhá ve 

dnech 8. – 9. 11. 2013.    

Čestné členství 

V roce 2013 Řídicí komise SKŠ v ČR udělila čestné členství Karlu Glaserovi, historicky prvnímu předsedovi nově 

vzniklé Řídicí komise SKŠ v ČR (po rozdělení ČSFR) a dlouholetému a stále činnému funkcionáři SKŠ v ČR.   

Domácí úsek 

V roce 2013 bylo v rámci tuzemských soutěží odstartováno celkem 32 skupin, z toho 9 hraných klasickou poštou a 

23 hraných prostřednictvím webserveru ICCF. Těchto turnajů jednotlivců i družstev všech výkonnostních kategorií se 

zúčastnilo kolem 120 českých hráčů.  

 

Tuzemský čestný titul “Mistr korespondenčního šachu” byl Řídicí komisí SKŠ v ČR v roce 2013 udělen pouze 

jednomu jedinému hráči, a to novopečenému velmistrovi ICCF Pavlu Sváčkovi. 

Výsledkové tabulky všech domácích skupin: http://www.skscr.cz/index.php?page=turnaje 

Mezinárodní úsek 

Pro Kongres ICCF 2013, který se uskutečnil v polském Krakově ve dnech 21. – 27. 7. 2013 byla Řídicí komisí SKŠ v ČR 

schválena delegace v tomto složení: Ing. Josef Mrkvička (delegát a vedoucí delegace), Ing. Alena Mrkvičková, MBA, 

Ing. Petr Buchníček a MUDr. Jaromír Canibal (členové delegace). Mimo uvedenou delegaci se Kongresu ICCF 

zúčastnil i Michal Volf, DiS., který je členem mezinárodní testovací skupiny pro webserver ICCF. 

Hlavní závěry kongresu ICCF 2013 v Krakově, Polsko: 

·  Článek 13 Statutu ICCF byl upraven v tom smyslu, že umožňuje ICCF odchylovat se od základních pravidel hry 

FIDE. 

·  Za nové členské země ICCF byly přijaty Kapverdské ostrovy a Venezuela; naproti tomu z ICCF vystoupila Malta 

pro nedostatek hráčů. 

· Personální změny: Andrew Dearnley (ENG) zvolen za Marketingového ředitele, Markus Hömske (FRA) jmenován 

Komisařem nevrcholových turnajů, Jason Bokar (USA) jmenován manažerem Helpdesk. Neil Limbert (ENG) 

rezignoval po 4 letech jako Kvalifikační komisař ICCF, náhrada zatím není. 

·  Tituly a ocenění pro české hráče: GM – Jiří Dufek, SIM+IM – Luboš Přívozník (převzal osobně), 3. místo v turnaji 

ICCF Diamond Jubilee Officials C – Jaromír Canibal (převzal osobně), 3. místo ve finále 4. ročníku Champions 

http://www.skscr.cz/index.php?page=turnaje


League – Brevnov Knights (Michal Tocháček, Kamil Stalmach, Petr Makovský, Pavel Makovský). Hráčům, kteří si 

ocenění nepřevzali osobně, byly medaile a diplomy zaslány poštou. 

·  Náš hráč a funkcionář MÚ Michal Volf byl jmenován vedoucím testovacího týmu pro webserver ICCF a jeho práce 

jak při testování, tak i při tvorbě české verze webserveru, byla vysoce kladně hodnocena (především díky jeho osobní 

iniciativě si mohou hráči SKŠ v ČR od 6. 6. 2013 zvolit na webserveru ICCF české prostředí). 

·  Webserver ICCF:  ICCF bude garantovat ne více než 3 období nedostupnosti přesahující 1 hodinu v průběhu 7 dnů, 

žádné období výpadku přesahující celkem 8 hodin, žádnou ztrátu dat za období přesahující 1 hodinu. 

·  Další vývoj na webserveru ICCF (nejdůležitější body): podpora nových jazykových verzí (česká již existuje), podpora 

pro mobilní telefony, vylepšení pro turnaje s mnoha skupinami, kde je zapotřebí sestavovat skupiny s přibližně 

stejným ratingem (balancování průměrného ratingu se bude provádět automaticky), v okně zasílání zpráv budou 

zprávy průběžně ukládány, okno bude otevřeno týden po ukončení partie. 

·  Navržené hodnocení výsledků partií 3 (výhra) – 1 (remíza) – 0 (prohra), které by mělo snížit počet remíz 

v partiích, nebylo schváleno. 

·  Schváleno zavedení zvláštního ratingu pro turnaje Chess960, pracuje se na jeho implementaci. 

·  Jako volitelný způsob časové kontroly bylo schváleno přírůstkové počítání času (počáteční čas, přírůstek času, 

frekvence přírůstku); pro většinu turnajů v ICCF však zůstává základní časová kontrola 10 tahů za 50 dnů. 

·  S platností od 1. 1. 2014 bude v turnajích ICCF zrušena mimořádná dovolená a rozpuštěna Komise pro zvláštní 

dovolenou. Pro všechny turnaje startované od 1. 1. 2014 bude řádná dovolená prodloužena na 45 dnů za kalendářní 

rok. 

·  Bude zavedeno používání tablebases (max. 6 kamenů) pro reklamaci výsledků partií. Při reklamaci výhry v partii 

nebude platit „50tahové pravidlo“ FIDE. To však zůstane v platnosti, pokud výhru nebude možno podle tablebases 

prokázat. O technické řešení na serveru ICCF se postará Komise pro pravidla hry v součinnosti se Servisním 

ředitelem a pod dohledem Výkonného výboru ICCF. 

·  V Turnajových pravidlech ICCF byl schválen návrh SKŠ v ČR na změnu postupových pravidel mezi jednotlivými 

stupni Mistrovství světa: pravidlo dosažení nejméně 60 % možných bodů pro udržení se ve stejném stupni bylo 

nahrazeno pravidlem umístění se na 3. a 4. příčce ve skupině, nebo dosažením nejméně 60 % možných bodů.  

·  Etický kodex ICCF byl doplněn o článek postihující extrémně pomalou hru v partii (neúměrné oddalování vzdání 

partie v jasně prohrané pozici).  

·  Do systému postupových turnajů ICCF bude doplněna nová kategorie turnajů (nižší než Open Class) pro 

propagaci korespondenčního šachu mezi hráči s velmi nízkým ratingem. 

·  Bylo schváleno, že v Olympiádách obdrží medaile a diplomy i hráči, kteří se svým družstvem dosáhli kvalifikace do 

finále z předkola a nevešli se do sestavy pro finále. 

·  Kongres ICCF 2014: uskuteční se v australském Sydney ve dnech 11. – 18. 10. 2014. 

·  Kongres ICCF 2015: Bulharsko projevilo nezávazný zájem o uspořádání Kongresu v letovisku Zlaté Písky u Černého 

moře. Ostatní federace však mohou podávat nabídky až do doby Kongresu v Austrálii. 

 

Memoriál Rudolfa Ševečka 

Na počest bývalého dlouholetého funkcionáře SKŠ v ČR, předsedy SKŠ v ČR a svého času nejlepšího 

korespondenčního českého hráče, který zesnul 28. 5. 2012, Řídicí komise SKŠ v ČR uspořádala třískupinový memoriál 

s mezinárodní účastí, cenovým fondem € 700 (určen pro hlavní turnaj “A”) a startem k 1. 12. 2013. Hlavního turnaje 

“A” 11. kategorie se účastní 6, vedlejšího turnaje “B” 7. kat. (skupina Sázava) 5 a vedlejšího turnaje “C” 5. kat. 

(skupina Otava) 7 našich hráčů.  

Úspěchy našich jednotlivců a družstev na mezinárodní scéně v roce 2013:  

 

- Pavel Sváček – zisk titulu GM,  



- Jiří Buček – zisk titulu IM, 

- Stanislav Kudela – splnění 2. normy SIM a postup do finále 17. Světového poháru, 

- Lubomír Machýček – postup do finále 17. Světového poháru,  

- Vladislav Hýbl – postup do semifinále MS a do finále 2. Světového poháru v Chess 960, 

- Čeněk Teichman – postup do finále 3. Světového poháru veteránů,  

- Jan Židů – postup do finále 1. Světového jubilejního poháru (60 let ICCF) v Chess 960, 

- olympijské družstvo: 1. Roman Chytilek, 2. Jiří Dufek, 3. David Vrkoč, 4. Jiří Vošahlík, nehrající kapitán Josef 

Mrkvička – vítězství v 16. Olympiádě!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti Sdružení korespondenčního šachu v ČR za rok 2014 

Obecné 

Rok 2014 byl druhým uceleným rokem z čtyřletého funkčního období, které započalo volební Valnou hromadou SKŠ 

v ČR v dubnu 2012. Během roku 2014 nedošlo k žádným personálním změnám. Řídicí komise SKŠ v ČR pracovala ve 

složení: J. Židů – předseda, Z. Nývlt – sekretář, J. Sýkora – vedoucí DÚ, J. Mrkvička – vedoucí MÚ a delegát u ICCF, 

A. Mrkvičková – ekonom. 

Kontrolní a revizní komise SKŠ v ČR neshledala v činnosti ani hospodaření žádné nedostatky.     

Účetnictví 

Během roku 2014 postupovalo SKŠ v ČR v souladu se svými stanovami, tj. náklady a výnosy se vztahovaly pouze 

pouze k hlavní činnosti dané stanovami. Rozhodující položkou výnosů bylo startovné vybrané od hráčů (v nákladech 

je toto startovné korigováno poplatky za účast v turnajích) a odváděné ICCF. Rozhodující položkou vlastních zdrojů 

je pro tento účel zřízený “Fond na financování rozvoje korespondenčního čachu v ČR”. V roce 2014 byla SKŠ v ČR ze 

strany ŠSČR poskytnuta provozní dotace ve výši 103.992 Kč, která byla účelově určena na podporu sportovní 

činnosti. V oblasti účetnictví postupovala účetní jednotka v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou č. 504/2002 

Sb. S ohledem na omezený rozsah účetních operací nebyla přijata žádná speciální usnesení k účetním metodám, s 

výjimkou oblasti přepočtu cizích měn (byl stanoven roční kurz ČNB).  

Schůze Řídicí komise 

Stejně jako v minulých letech i v roce 2014 zasedala Řídicí komise SKŠ v ČR celkem dvakrát. Obě dvě dvoudenní 

schůze se konaly v pražském Pensionu Josefina, a to vždy za účasti všech členů Řídicí komise SKŠ v ČR, předsedy 

Kontrolní a revizní komise a přizvaných hostů. První z nich se uskutečnila v termínu 25. – 26. 4. 2014 a druhá ve 

dnech 21. – 22. 11. 2014. V rámci této druhé schůze byly slavnostně předány: 

- věcné dary a upomínkové předměty vítězům 16. Olympiády ICCF,  

- certifikáty a medaile novým českým velmistrům ICCF, 

- diplomy novým držitelům tuzemského čestného titulu “Mistr korespondenčního šachu”.    

Domácí úsek 

V roce 2014 bylo v rámci domácích soutěží odstartováno celkem 31 skupin, z toho 8 hraných klasickou poštou a 23 
hraných prostřednictvím webserveru ICCF (včetně 1 soutěže družstev).  
Domácí čestný titul “Mistr korespondenčního šachu” (MKŠ) byl Řídicí komisí SKŠ v ČR v roce 2014 dle § 5 

Ratingových a turnajových pravidel SKŠ v ČR schválen a udělen těmto hráčům: 

– Kamilu Stalmachovi – na základě nově získaného titulu GM (Kongres ICCF 2015 ve Walesu), 

– Pavlu Sváčkovi – na základě nově získaného titulu GM, 

– Janu Lounkovi – na základě nově získaného titulu GM, 

– Ludvíku Pospíšilovi (80 let!) – na základě nově získaného titulu GM, 

– Jiřímu Moučkovi – na základě nově získaného titulu GM, 

– Janě Valinové – na základě nově získaného titulu LGM. 

Mezinárodní úsek 

Pro Kongres ICCF 2014, který se uskutečnil v australském Sydney ve dnech 11. – 18. 10. 2014, byla Řídicí komisí SKŠ v 

ČR usnesením č. 2014/34pr schválena delegace v tomto složení: Ing. Josef Mrkvička (delegát a vedoucí delegace), Ing. 

Alena Mrkvičková, MBA – členka delegace. 



Hlavní události a závěry z Kongresu ICCF 2014 v Sydney 

Kongres ICCF 2014 v Sydney patřil rozhodně k nejúspěšnějším v celé historii československého a českého 

korespondenčního šachu! 

 Družstvo ČR (GM Roman Chytilek, GM Jiří Dufek, GM David Vrkoč, GM Jiří Vošahlík, nehrající kapitán SIM 
Josef Mrkvička) zvítězilo s drtivým náskokem v 16. Olympiádě a jeho zástupci převzali na Kongresu zlaté 
medaile. Roman Chytilek, Jiří Dufek a Josef Mrkvička převzali ocenění osobně. 
 

 Delegát ČR Josef Mrkvička převzal na Kongresu certifikáty a medaile pro nové držitele mezinárodních titulů: 
GM (velmistr) – Ludvík Pospíšil (získal titul GM ve svých 80 letech!), Jan Lounek, Jiří Moučka, Pavel Sváček; 
IM (mezinárodní mistr) – Jiří Buček; 
LGM (ženská velmistryně) – Jana Valinová. 
 

 ICCF ocenila delegáta ČR a bývalého prezidenta ICCF v letech 2003–2004 Josefa Mrkvičku zlatou medailí 
Bertl von Massow za 15 let nepřetržité dobrovolné činnosti pro ICCF. 

 

Další důležitá rozhodnutí přijatá Kongresem: 

ICCF se rozhodla (zejména v reakci na nová pravidla FIDE pro uznání remízy, která pro korespondenční šach 

nevyhovují) vytvořit vlastní „Zásady šachu“ (Laws of Chess), odlišné od FIDE. Komise pro pravidla ICCF tyto zásady 

zpracuje a předloží na Kongresu ICCF v roce 2015. 

Bylo schváleno, že při hře na serveru ICCF bude v případě překročení časového limitu výhra zaznamenána 

automaticky serverem bez nutnosti reklamovat výhru. Rozhodovat tedy bude server, nikoli rozhodčí). Výsledek se 

objeví okamžitě v tabulce. Nové pravidlo bude platit pro turnaje startované po 1. 1. 2015 a hrané na serveru. Proti 

rozhodnutí serveru bude možno podat standardním způsobem odvolání. 

Bylo schváleno, že hráči v turnajích družstev budou zasílat své reklamace přímo rozhodčímu, nikoli přes kapitána 

družstva (ten ale dostane kopii zprávy). Nové pravidlo bude platné okamžitě od okamžiku implementace na serveru, 

a to i pro běžící turnaje. 

Bylo zrušeno pravidlo 1e Pravidel ICCF pro hru na serveru, které se týkalo možnosti jednou ročně přerušit hru na 30 

dnů v případě havárie hardware nebo software v hráčově počítači nebo ztráty internetového spojení. Zrušení pravidla 

bude platit pro turnaje startované po 1. 1. 2015 a hrané na serveru. 

V tabulce norem byly zjištěny chyby v zaokrouhlování, které v minulosti mohly poškodit některé hráče. Bylo 

rozhodnuto, že Kvalifikační komisař ICCF změní tabulku norem už pro turnaje startované po 1. 1. 2015.  Dále byl 

přijat návrh akceptovat retroaktivní požadavky na změnu norem pro postižené hráče v dřívějších turnajích, a to na 

základě žádosti národní federace. 

Na Kongresu ICCF v roce 2015 bude předložen návrh komplexní revize Turnajových pravidel ICCF, která obsahují 

řadu nekonzistentních ustanovení a nepřesností v terminologii. 

Rozhodnutí o návrhu stanovit minimální bodový limit pro zisk mezinárodních titulů bylo odloženo na Kongres v roce 

2015. 

Byl zamítnut návrh, aby ve vrcholových národních turnajích bylo možno plnit normy pro zisk mezinárodních titulů 

ICCF. 

Semifinále 21. Olympiády bude hráno na webserveru, nikoli podle původního záměru klasickou poštou. Jeho start 

nebyl stanoven. Rozhodnutí o další budoucnosti poštovních šachových olympiád bylo opět odloženo. 

21. Světový pohár v roce 2015 uspořádá Polsko. 

8. Světový pohár veteránů v roce 2015 uspořádá Anglie. 



Na schůzi delegátů Evropské zóny byl přijat návrh uspořádat Evropský pohár družstev, hraný klasickou poštou (bez 

dalších podrobností). 

Server ICCF bude aktualizován v tom smyslu, že jméno arbitra, resp. odvolacího orgánu, bude nastavitelné v systému 

(zejména kvůli domácím turnajům hraným na serveru ICCF). 

Kongres ICCF v roce 2015 se uskuteční v Cardiffu (Wales) ve dnech 16. – 22. 8. 2015. Na tomto Kongresu bude volen 

nový Výkonný výbor (Executive Board) a nový auditor ICCF. O pořádání Kongresu ICCF v roce 2016 má zájem 

Německo, které v tomto roce slaví kulaté výročí založení své národní federace korespondenčního šachu (BdF).  

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti Sdružení korespondenčního šachu v ČR za rok 2015 

Obecné 

Rok 2015 byl třetím a současně posledním uceleným rokem z čtyřletého funkčního období členů volených orgánů 

SKŠ v ČR. Toto volební období začalo dosud poslední volební Valnou hromadou SKŠ v ČR, která se uskutečnila dne 

28. 4. 2012 v Ústí nad Orlicí (zápis a usnesení viz odkaz: http://www.skscr.cz/zapisy-z-vh-sks/). V průběhu roku 2015 

nedošlo v nejvyšším výkonném a zároveň statutárním orgánu SKŠ v ČR k žádným personálním změnám a Řídicí 

komise SKŠ v ČR tedy pracovala stále ve složení:  

Jan Židů (Praha) – předseda,  

Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. (Brno) – sekretář,  

Mgr. Josef Sýkora (Pardubice) – vedoucí domácího úseku,  

Ing. Josef Mrkvička Mrkvička (Plzeň) – vedoucí mezinárodního úseku a delegát u ICCF,  

Ing. Alena Mrkvičková, MBA (Plzeň) – ekonomka.  

K žádným personálním změnám nedošlo ani v dalších volených orgánech SKŠ v ČR a na jiných funkcionářských 

postech. Kontrolní a revizní komise SKŠ v ČR (předseda RNDr. Oldřich Sedláček) neshledala v činnosti ani 

hospodaření žádné nedostatky.     

Účetnictví 

Během roku 2015 postupovalo SKŠ v ČR v souladu se svými stanovami, tj. náklady a výnosy se vztahovaly pouze 

pouze k hlavní činnosti dané stanovami. Rozhodující položkou výnosů bylo startovné vybrané od hráčů (v nákladech 

je toto startovné korigováno poplatky za účast v turnajích) a odváděné ICCF. Rozhodující položkou vlastních zdrojů 

je pro tento účel zřízený “Fond na financování rozvoje korespondenčního čachu v ČR”. V roce 2015 byla SKŠ v ČR ze 

strany ŠSČR poskytnuta provozní dotace ve výši 143.989 Kč (na BÚ SKŠ v ČR byla připsána dne 27. 11. 2015), která 

byla účelově určena na podporu sportovní činnosti. V oblasti účetnictví postupovala účetní jednotka v souladu se 

zákonem o účetnictví a vyhláškou č. 504/2002 Sb. S ohledem na omezený rozsah účetních operací nebyla přijata 

žádná speciální usnesení k účetním metodám, s výjimkou oblasti přepočtu cizích měn (byl stanoven roční kurz ČNB).  

Schůze Řídicí komise 

Stejně jako v minulých letech i v roce 2015 zasedala Řídicí komise SKŠ v ČR celkem dvakrát. Obě dvě dvoudenní 

schůze se konaly v pražském Pensionu Josefina, a to za účasti všech členů Řídicí komise SKŠ v ČR, předsedy 

Kontrolní a revizní komise SKŠ v ČR a přizvaných hostů. První z nich se uskutečnila v termínu 27. – 28. 3. 2015 a 

druhá ve dnech 13. – 14. 11. 2015 (zápisy viz odkaz: http://www.skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/).   

Domácí úsek 

V roce 2015 bylo v rámci domácích soutěží odstartováno celkem 21 skupin, z toho 2 hrané klasickou poštou a 19 

(včetně 3 skupin v rámci soutěže tříčlenných družstev) hraných prostřednictvím webserveru ICCF.  

Oproti roku 2014 odstartovaných domácích skupin poněkud ubylo, což však jen potvrzuje významný trend spočívající 

ve zvyšujícím se zájmu našich hráčů o mezinárodní soutěže na úkor těch tuzemských. Tento trend je však zcela 

logický a netřeba se jím znepokojovat, neboť mezinárodní soutěže jsou mnohem rozmanitější, účastní se jich 

mnohem větší množina hráčů, ale především se v nich dají plnit normy potřebné k získání některého z oficiálních 

titulů ICCF. Dokonce se dá předpokládat, že se zavedením nových titulů ICCF (viz “Hlavní závěry Kongresu ICCF 

2015 v Cardiffu“), které by měly na potenciální zájemce o turnaje ICCF zapůsobit jako nový motivační faktor, se 

zájem hráčů (nejen českých) o mezinárodní soutěže ještě zvýší.  

V souladu s § 5 Ratingových a turnajových pravidel SKŠ v ČR Řídicí komise SKŠ v ČR v průběhu roku 2015 schválila 

a udělila čestný titul “Mistr korespondenčního šachu” (MKŠ) IM Stanislavu Kudelovi, a to na základě jeho vítězství ve 

http://www.skscr.cz/zapisy-z-vh-sks/
http://www.skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/


finále 25. Mistrovství ČR jednotlivců). Nárok na tento čestný titul získal na sklonku roku 2015 za vítězství ve finále 

26. Mistrovství ČR jednotlivců i IM Václav Čontoš, ale ke schválení a udělení titulu došlo až v roce 2016.   

Mezinárodní úsek 
 
Kromě běžné, velice obsáhlé agendy mezinárodního úseku se v roce 2015 podařilo mj. uspořádat a k 31. 12. 2015 
odstartovat přátelský velkozápas Česká republika – zbytek Evropy, který se hraje prostřednictvím webserveru ICCF, a 
to na celkem 119 šachovnicích!   
 
Pro Kongres ICCF 2015, který se uskutečnil ve velšském Cardiffu ve dnech 16. – 22. 8. 2015, byla Řídicí komisí SKŠ v 

ČR na základě přijatého usnesení nominována delegace v tomto složení:  

- Ing. Josef Mrkvička – oficiální delegát a vedoucí delegace),  

- Ing. Alena Mrkvičková, MBA – členka delegace.  

Kromě České republiky zastupoval náš delegát na základě udělené plné moci i Chorvatsko.    

Hlavní závěry Kongresu ICCF 2015 v Cardiffu 

– Na Kongresu ICCF 2015 proběhla mj. volba Výkonného výboru ICCF a auditora ICCF na další čtyřleté období. 

Delegáti svými hlasy rozhodli, že Výkonný výbor ICCF bude i nadále pracovat ve stejném složení jako dosud:  

- prezident: Eric Ruch (FRA), 
- generální sekretář: Michael Millstone (USA), 
- finanční ředitel: George Pyrich (SCO), 
- ředitel světových turnajů: Frank Geider (FRA), 
- servisní ředitel: Austin Lockwood (WLS), 
- marketingový ředitel: Andrew Dearnley (ENG). 
– Změna nenastala ani na postu auditora ICCF a do této funkce byl opět zvolen náš delegát Ing. Josef Mrkvička. 
 
– Byla schválena změna Statutu ICCF v tom smyslu, že čestné členství v ICCF bude udělováno za 25 let vynikající 
práce pro ICCF, nebo i dříve, pokud Kongres usoudí, že si dotyčný toto ocenění zaslouží. 
 
– Byla schválena změna Statutu ICCF v tom smyslu, že doživotní ocenění zásluh bude udělováno za 35 let vynikající 
práce pro ICCF, nebo i dříve, pokud Kongres usoudí, že si dotyčný toto ocenění zaslouží. 
 
– Novým Komisařem ICCF pro pravidla byl zvolen Dennis Doren (USA). Ve funkci nahradí Pera Söderberga (SWE), 
který na funkci rezignoval koncem roku 2014. 
 
– Certifikáty a medaile za nové tituly ICCF za SKŠ v ČR získali: 
GM – Kamil Stalmach, 
IM – Petr Kouba, 
LIM – Mariola Babulová. 
Ani jeden ze jmenovaných se Kongresu ICCF osobně nezúčastnil, takže veškerá ocenění (medaile a certifikáty) za ně 
převzal náš delegát Ing. Josef Mrkvička. IM Petru Koubovi a LIM Mariole Babulové byla tato ocenění osobně předána 
na listopadové schůzi Řídicí komise SKŠ v ČR. 
 
– GM Janu Židů byl udělen diplom a medaile za 2. místo ve finále 1. Světového poháru ICCF ve Fischerově šachu 
(Chess 960). Diplom i medaile mu byly předány na listopadové schůzi Řídicí komise SKŠ v ČR a peněžitá výhra ve 
výši 600 € mu byla pořadatelem bezhotovostně vyplacena v říjnu 2015. 
 
– Členům družstva ČR v Memoriálu Witolda Bieleckého (1. Václav Portych, 2. Václav Kratochvíl, 3. Filip Mrkvička, 4. 
Petr Doležal, 5. Michal Berko, 6. František Šindelář, nehrající kapitán Michal Volf) byly uděleny diplomy za 3. místo 
v turnaji. Diplomy byly prostřednictvím kapitána družstva zaslány jednotlivým hráčům klasickou poštou. 
 
– S platností od 1. 1. 2016 byly zavedeny nové tituly ICCF: “Expert korespondenčního šachu” (Correspondence Chess 
Expert – CCE) a “Mistr korespondenčního šachu” (Correspondence Chess Master – CCM). Tyto tituly budou 
genderově neutrální a budou pro ně platit přesně tytéž požadavky na výkonnost jako pro stávající tituly LIM a LGM. 
Budou dostupné všem hráčům bez ohledu na jejich pohlaví a odstraní nerovnost spojenou s tituly udělovanými 
hráčům podle pohlaví, přiblíží ICCF k FIDE s jejich tituly FM a CM a otevřou potenciál pro získání titulů širší 



skupině hráčů. Každá žena, která získá titul CCE nebo CCM, si bude moci po dobu následujících 5 let vybrat 
ekvivalent LIM nebo LGM uvedený na jejím certifikátu a medaili. Normy LIM nebo LGM získané v turnajích 
startovaných před 1. 1. 2016 budou příslušně platit pro tituly CCE a CCM. Tituly CCE a CCM budou udělovány 
automaticky serverem při splnění požadovaných norem, včetně stažitelného certifikátu.  Medaile a certifikáty pro 
nové tituly, podepsané prezidentem ICCF a generálním sekretářem ICCF, budou k dispozici k předání na Kongresu 
ICCF pouze pro ty hráče, kteří se osobně zúčastní Kongresu ICCF, nebo jsou ženského pohlaví (to bude platit pro 
příštích 5 let). Možnost plnění norem na tituly LIM a LGM bude zrušena, dosud získané tituly LIM a LGM však 
budou platné i nadále. 
 
– Byly schváleny zaktualizované manuály pro rozhodčí ICCF v serverových a poštovních turnajích. Tyto manuály se 
však budou do jisté míry týkat i rozhodčích našich domácích turnajů, protože naše domácí turnaje jsou zahrnuty do 
ratingu ICCF. Původní požadavek, aby i rozhodčí domácích turnajů zahrnutých do ratingu ICCF měli základní 
znalosti angličtiny, se našemu delegátovi naštěstí podařilo na Kongresu ICCF odvrátit a manuály budou v tomto 
smyslu doplněny. Oba manuály (ve verzi schválené Kongresem ICCF) přeložil náš delegát do češtiny a jsou veřejně 
dostupné na webu SKŠ v ČR v sekci „Dokumenty ICCF“ (viz odkaz: http://www.skscr.cz/dokumenty-iccf/). 
 
– Bylo schváleno nové pravidlo, že ve všech postupových turnajích (tedy i v jednotlivých fázích MS a ME) může do 
další fáze turnaje postoupit pouze hráč, který získá ve své skupině kladný výsledek, tj. minimálně +1. Pokud ve 
skupině nižší fáze skončí všechny partie remízou, nepostoupí z této skupiny do vyšší fáze žádný hráč. 
 
– S platností od 1. 1. 2016 byla zrušena povinnost delegátů národních federací žádat kvalifikačního komisaře ICCF o 
udělení titulů ICCF pro hráče ze své federace; tato povinnost bude nahrazena automatickou procedurou na serveru 
ICCF. 
 
– S platností od 1. 1. 2016 byly zrušeny tzv. „uzly“ (hráči, kteří v serverových turnajích zadávají tahy hráčů hrajících 
obyčejnou poštou); „kombinované“ turnaje server – pošta tedy nebudou nadále přípustné. Možnost hrát e-mailem 
v poštovních turnajích po dohodě se soupeřem a po schválení rozhodčím však zůstává zachována. 
 
– Byl schválen postup kompletní revize výpočtu norem pro získání mezinárodních titulů ICCF, a to ve dvou fázích: 
 
- Fáze 1 – vývoj metodiky a dokumentace (srpen 2015 až jaro 2016): Příloha č. II Turnajových pravidel  ICCF bude 
přepracována na základě solidních statistických principů a konzultací s profesionálním statistikem. Tento dokument 
pak bude v roce 2016 předložen Kongresu ICCF k ratifikaci. 
 
- Fáze 2 – implementace (léto 2016 do 31. 12. 2016): pokud budou navržené změny pravidel pro výpočet norem 
schváleny Kongresem ICCF v roce 2016, bude aktualizován server ICCF a nova pravidla vstoupí v platnost pro turnaje 
startované od 1. 1. 2017. 
 
– Experimentálně bude do turnajů ICCF zavedena možnost aplikace tzv. Sofijského pravidla, které zamezí hráčům 
nabízet remízu před dosažením určitého počtu tahů. 
 
– Po několikaleté diskusi bylo konečně definitivně schváleno, že možnost nabízení tahů bude v serverových turnajích 
ICCF záviset pouze na rozhodnutí pořadatelů turnajů. 
 
– Vzhledem k tomu, že byl zjištěn další pokus o manipulaci s ratingem ICCF, byla schválena dílčí změna Ratingových 
pravidel ICCF (Příloha č. I Turnajových pravidel ICCF). 
 
– Byla vzata na vědomí témata pro tematické turnaje ICCF v roce 2016 (server, pošta). 
 
– V dubnu 2016 bude uspořádán velký otevřený turnaj k 10. výročí zavedení „Direct Entry“. 
 
– V roce 2016 se bude Kongres ICCF konat v německých Brémách.  
 
 
Další úspěchy našich hráčů na mezinárodní scéně dosažené po Kongresu ICCF 
 
– SIM Josef Mrkvička obsadil 2. místo v silně obsazeném Memoriálu Rudolfa Ševečka „A“ (katgorie 11) a s výsledkem 
9 bodů ze 14 partií splnil svou první velmistrovskou normu. 
 
– Družstvo České republiky „A“ (1. SIM Štefan Jandek, 2. GM Zdeněk Nývlt, 3. IM Josef Pecka 4. IM Petr Kouba, 5. 
Vratislav Novák, 6. Raimund Leiner) obsadilo ve IV. ročníku Slovanského poháru 3. místo.  

http://www.skscr.cz/dokumenty-iccf/


 
– Josef Pecka z Mladé Boleslavi splnil celkem 3 normy mezinárodního mistra a stal se novým mezinárodním mistrem 
(IM). K oficiálnímu předání certifikátu a medaile (osobnímu, popř. v zastoupení) dojde v roce 2016 na Kongresu 
ICCF v německých Brémách.  
 
Hráči SKŠ v ČR v první světové stovce ratingové listiny ICCF pro klasický šach – stav k 1. 1. 2016:    
 
GM Roman Chytilek (Brno) – 1. místo (Elo 2685)  
GM Jan Židů (Praha) – 40. místo (Elo 2589) 
GM Zdeněk Straka (Tábor) – 55. místo, (Elo 2577) 
GM Kamil Stalmach (Opava) – 85. místo (Elo 2562) 
GM Pavel Sváček (Praha) – 91. místo (Elo 2559) 
 
Hráči SKŠ v ČR v první světové stovce ratingové listiny ICCF pro Fischerův šach – stav k 1. 1. 2016: 
 
GM Jan Židů (Praha) – 2. místo (Elo 2571)  
IM Vladislav Hýbl (Praha) – 16. místo (Elo 2406) 
Vladimír Krett (Praha) – 81. místo (Elo 2040)  
 
 
Zpracoval Jan Židů – předseda Řídicí komise SKŠ v ČR 
 

 
 
 
 


