
Zpráva Sdružení korespondenčního šachu 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. 

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


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 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!!! 

 

Zpracoval: Jan Židů – předseda Řídicí komise SKŠ v ČR 


