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Vážení delegáti, dámy a pánové, 

předkládáme Vám zprávu o činnosti Výkonného výboru Šachového svazu České republiky, která 

hodnotí činnost Šachového svazu České republiky od poslední konference ŠSČR v loňském roce. 
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1. Zpráva předsedy Výkonného výboru pro Konferenci ŠSČR 2016 
 

Svou zprávu přednesu jako již tradičně až přímo na konferenci. Zde se omezím na stručný 

statistický přehled schůzí. 

Výkonný výbor zvolený na konferenci v roce 2014 se sešel v souladu s plánem práce pro rok 

2015 na 10 schůzích, 2 další již proběhly v letošním roce. 

VV pracoval ve složení Viktor Novotný (předseda), Ing. Marek Vokáč (místopředseda a 

předseda Trenérsko-metodické komise), Ing. Rostislav Svoboda (hospodář), Ing. Petr Záruba 

(předseda Sportovně technické komise), Ing. Jiří Havlíček (předseda Komise mládeže), Milan 

Šindelář (předseda Komise pro marketing a komunikaci), Ing. Petr Buchníček (předseda 

Legislativní komise) a Petr Pisk (delegát ŠSČR pro FIDE a ECU). Během roku 2015 rezignovali 

na členství ve VV postupně pánové Milan Šindelář, Ing. Petr Buchníček a Ing. Petr Záruba. 

Novým členem výkonného výboru se stal od 16. 11. nový předseda STK Ing. Jan Malec, od 105. 

schůze je ve VV také předseda KMK RNDr. Martin Petr.  

Přehled účasti na schůzích výkonného výboru: 

VV Termín Místo VN MV RS PZ JH MŠ PB PP JM MP 

94 6. 1. Praha A A A O A A A A X X 

95 10. 2. Brno A A A A O O A A X X 

96 26. 3. Praha A A A A A A A A X X 

97 21. 4. Brno A A A A A O A A X X 

98 23. 5. Havlíčkův Brod A A A A A A A A X X 

99 23. 6. Praha A A A O O X A A X X 

100 20. 7. Pardubice A A A A O X A A X X 

101 8. 9. Brno A A A A A X X O X X 

102 13. 10. Praha A A A O A X X A X X 

103 24. 11. Praha A A A X A X X A A X 

104 12. 1. 2016 Praha A A A X A X X O A X 

105 9. 2. 2016 Praha A A A X A X X O A A 

 

Žádám tímto Konferenci ŠSČR, aby potvrdila jako členy VV ŠSČR Ing. Jana Malce a RNDr. Martina 

Petra.  

 

Viktor Novotný 

předseda ŠSČR 
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Viktor Novotný zastupuje ŠSČR v organizacích ČUS a ČOV 

 
Výkonný výbor opustil po 100. schůzi Petr Buchníček, v tu dobu nejdéle nepřetržitě sloužící člen VV. 
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2. Zpráva sekretariátu pro Konferenci ŠSČR 2016 
 

Uplynulý rok 2015 přinesl pro sekretariát ŠSČR změnu v podobě navýšení počtu zaměstnanců. 

Vzhledem ke stále většímu objemu práce vyplývajícímu z mnohem vyššího rozpočtu než 

v minulosti, se počet pracovníků pracujících na plný úvazek zvýšil ze tří na pět. Novým 

zaměstnancem se od srpna stal sportovní sekretář Ing. Milan Petras, který byl vybrán na 

základě vypsaného konkurzu, a dále administrativní pracovnice Trang Nguyenová, která již na 

sekretariátu pracovala dříve na částečný úvazek a na plný úvazek přestoupila v září. 

Zbývajícími třemi pracovníky zůstali generální sekretář František Štross, sekretář Jan Kolašín a 

administrativní pracovnice a účetní Jitka Kniezková, která působí na pracovišti ŠSČR v Ostravě. 

Hlavní náplň práce jednotlivých zaměstnanců je následující. 

František Štross zodpovídá za provoz a zdárný chod celého sekretariátu, připravuje schůze 

ŠSČR (VV, konference aj.), posílá pozvánky a zpracovává zápisy ze schůzí, připravuje podklady 

pro žádosti o dotace, věnuje se přípravě smluv, komunikuje s členskou základnou, KŠS, FIDE, 

ECU, ČUS, ČOV a dalšími organizacemi. Část svého času věnuje také komisím ŠSČR, kterých je 

členem, tedy Organizační komisi a Komisi pro marketing a komunikaci.  

Jan Kolašín je webmasterem svazového webu a zodpovídá za všechny digitální kanály ŠSČR 

(web ŠSČR, web tht Extraligy, web ŠDŠ, web Grand Prix, facebook ŠSČR, twitter ŠSČR, YouTube 

ŠSČR, Google+ ŠSČR) a pravidelně je plní informacemi. Dále zodpovídá za půjčování online 

šachovnic, za žádosti o tituly pro hráče a rozhodčí a za licence rozhodčích. Částečně se podílí i 

na agendě s přihlašováním českých reprezentantů na mezinárodní soutěže a často pomáhá na 

projektech Komise pro marketing a komunikaci, jejímž je členem. 

Milan Petras vytváří smlouvy se všemi pořadateli mistrovských soutěží ŠSČR, převzal roli 

hlavního experta při řešení a podávání žádostí o dotace MŠMT, podílí se na agendě 

s přihlašováním českých reprezentantů na mezinárodní soutěže a postupně přebírá další úkoly 

z jednotlivých komisí ŠSČR. Za KM se stal koordinátorem Olympiády dětí a mládeže, pro TMK 

zpracovává agendu evidence trenérů a vytváření trenérských osvědčení, pro STK je v plánu 

pomoc při přípravě termínového kalendáře. 

Trang Nguyenová úzce spolupracuje s hospodářem ŠSČR R. Svobodou a s Jitkou Kniezkovou 

při vedení účetnictví, odesílá veškeré bezhotovostní platby ŠSČR, vyúčtovává zahraniční akce 

jako MS a ME mládeže, pravidelně zpracovává DPP a příležitostné činnosti, eviduje došlou a 

odeslanou poštu a prodej metodických materiálů, archivuje dokumenty a účetní doklady, 

zodpovídá za materiální zabezpečení sekretariátu, obhospodařuje hotovostní pokladnu 

pražského sekretariátu. 

Jitka Kniezková zpracovává od roku 2011 pro ŠSČR účetnictví, mzdy zaměstnanců a DPP a úzce 

v těchto záležitostech spolupracuje s hospodářem ŠSČR R. Svobodou. K tomu má jako členka 

Organizační komise důležitou úlohu při registraci členské základny a při spravování databáze 

ŠSČR. Zasílá oddílům tabulku pro aktualizaci dat a členů, zasílá oddílům pravidelné jarní a 

http://www.chess.cz/
http://extraliga.chess.cz/
http://www.sachydoskol.cz/
http://chess.cz/sites/gp/
https://www.facebook.com/chess.cz/
https://twitter.com/sachysvaz
https://www.youtube.com/channel/UCkkf9ooFIIIJ4HAP3McXfyw
https://www.youtube.com/channel/UCkkf9ooFIIIJ4HAP3McXfyw
https://plus.google.com/b/117063197202861166226/+chesscz/posts
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podzimní faktury, vyřizuje přestupy členů a registrace cizinců, doplňuje a aktualizuje třídy 

trenérů a rozhodčích v databázi atd. Vede hotovostní pokladnu ostravského pracoviště a 

zajišťuje prodej šachových cvičebnic ŠSČR pro oblast MKŠS. V prosinci 2015 dosáhla 

pracovního jubilea 20 let práce pro šachový svaz. Od roku 1995 do roku 2002 pracovala pro 

Moravský šachový svaz a po spojení MŠS a ČŠS v roce 2002 pracuje pro ŠSČR.   

Díky personálnímu posílení se nyní na sekretariátu pracuje lépe a ve větší pohodě. Ubylo 

hektických situací, kdy zaměstnanci nestíhali, i když nárazově se tyto situace občas objevují. 

Typicky např. před termínem odevzdávání žádostí o dotace MŠMT (pro hospodaření ŠSČR 

klíčových) a také na konci roku, kdy musí být vše vyúčtováno, proplaceno apod. Konec roku 

byl tentokrát pro sekretariát o to složitější, že byl pořadatelem prosincového MČR 

v bleskovém šachu, s čímž je spojena značná spousta činností a povinností. 

Co se týče atmosféry na pracovišti, tak se domnívám, že je velmi dobrá. Všichni zaměstnanci 

tvoří dobrou partu a jsou ochotni za sebe vzájemně zaskakovat a společně řešit vzniklé 

problémy. 

František Štross 
 generální sekretář ŠSČR 

 
 

 
Zaměstnanci pražského sekretariátu. Zleva Milan Petras, František Štross, Jan Kolašín a Trang 

Nguyenová. 
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3. Zpráva Sportovně-technické komise pro Konferenci ŠSČR 2016 
 

Personální složení: 

Komise STK pracovala po celý rok ve stejném složení. Konkrétně: Petr Záruba, David Ciprys, 

Pavel Chrz, Jiří Kalužný, Jan Malec. 

V polovině listopadu došlo na změnu předsedy, kdy Petra Zárubu nahradil Jan Malec. 

 

Shrnutí celoroční práce: 

STK, tak jako každý rok, vypisovala konkurzy na mistrovské akce, spolupracovala s pořadateli 

těchto akcí, tak aby jejich účastníci byli spokojeni. Pokračovalo se v nastaveném trendu 

vypisovat konkurzy mistrovských akcí co nejdříve tak, aby pořadatelé získali co nejvíce času 

pro zabezpečení bezproblémového průběhu mistrovské akce a zajištění jejich případných 

sponzorů a dotací. 

Dále poskytovala výklady soutěžního řádu a řešila případné spory v ligových utkáních. Zároveň 

udělovala divoké karty v soutěžích, kde to komisi STK je určeno rozpisem soutěže. 

24. 5. 2015 se v Havlíčkově Brodě konala schůze rozšířené STK za účasti členů STK, krajských 

předsedů STK, vedoucích soutěží pořádaných ŠSČR a několika hostů. Na této schůzi byly 

schváleny výsledky a pokuty v Extralize, 1. a 2. ligách, schváleny odměny jednotlivým 

vedoucím lig, termínový kalendář na soutěžní rok 2015/2016, rozpisy lig řízených ŠSČR a 

rozdělení druholigových a prvoligových družstev do skupin. 

25. července 2015 proběhlo losování všech lig řízených ŠSČR pro ročník 2015/2016, a to 

tradičně v Pardubicích v rámci Czech Openu. Oproti předchozím rokům došlo k velkému 

propadu účasti zástupců družstev (účast při losování není povinná). Do budoucna je nutné 

zvážit, jak losování vrátit důstojnost odpovídající vážnosti ligových soutěží. Variantou je 

obnovení povinné účasti, minimálně u extraligových družstev by mohlo být k využití i jako PR 

akce; případně realizaci losování v rámci jednání VV, kdy VV by zároveň garantoval regulérnost 

losování (varianta mimořádné schůze STK je ekonomicky problematická). 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům STK ŠSČR včetně členů rozšířené STK za jejich 

práci nejen při organizaci šachových soutěží, ať už na celostátní úrovni nebo na úrovni krajů. 

Jan Malec 
předseda STK 
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Loňský ročník tht Extraligy družstev ČR opět, již pošesté v řadě, vyhráli šachisté z Nového Boru. 

 
Nejlepší hráči bleskového šachu za loňský rok, Vojtěch Plát a Viktor Láznička. Pravda, při neúčasti 

Davida Navary… 
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4. Zpráva Trenérsko-metodické komise pro Konferenci ŠSČR 2016 
 

Trenérsko-metodická komise ŠSČR pracovala ve standardním složení předseda Marek Vokáč, 

manažer reprezentace ČR Michal Konopka,  kapitán reprezentace mužů  Vlastimil Jansa, 

kapitán reprezentace žen Petr Hába, šéftrenér reprezentace mládeže David Kaňovský, 

koordinátor projektu KTCM Jaroslav Fiala, vedoucí úseku školení trenérů Richard Biolek sen. a 

člen Josef Juřek. 

Reprezentace  

Trvalým cílem úseku reprezentace je zajištění co nejlepších výsledků (do 16. místa) 

v oficiálních soutěžích sledovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Rok 2015 

byl z tohoto pohledu opět velmi uspokojivý, již druhý rok se především v juniorských 

kategoriích daří držet určitý výsledkový standard, ani seniorská reprezentace příliš nezaostává. 

Nejúspěšnějším výsledkem roku 2015 byla stříbrná medaile Davida Navary (8 z 11) na ME 

jednotlivců v Jeruzalémě, což mu rovněž zajistilo kvalifikaci do Světového poháru jednotlivců 

2015 v Baku. Postup si vybojoval i Viktor Láznička, který skončil na 20. místě (7,5 bodu, dělení 

5. - 26. místa). Zbyněk Hráček obsadil 91. místo a Vlastimil Babula 102. místo (oba 6 bodů, 

dělení 85. – 110. místa). Celkem 250 účastníků. 

 
David Navara skončil na mistrovství Evropy jednotlivců stříbrný 

Na Světovém poháru v Baku (není mezi soutěžemi sledovanými MŠMT) se již našim 

reprezentantům tolik nedařilo. Oba vypadli ve 2. kole, Viktor Láznička po dlouhé napínavé 

bitvě až v závěrečném armagedonu s favorizovaným Michaelem Adamsem, David Navara 

překvapivě po nervózním výkonu již v základní fázi s domácím Gadirem Gusejnovem.  
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ME žen se konalo v Chakvi / Gruzie. Tradiční problém této soutěže s nalezením pořadatele a 

termínu nakonec způsobilo termínovou kolizi s naším MČR žen, což negativně ovlivnilo naši 

účast, přední hráčky žebříčku již byly vesměs vázány účastí v domácím přeboru. 

Reprezentovaly nás nakonec Martina Folková (3,5/11, 88. místo) a Martina Kořenová (3/11, 

93. místo). Dlouhodobě nevýrazné výsledky našich reprezentantek v této soutěži vedly 

nakonec VV ŠSČR k rozhodnutí vyřadit pro další léta tuto soutěž ze seznamu soutěží 

sledovaných MŠMT.  

Vrcholnou soutěží roku 2015 bylo Mistrovství Evropy družstev mužů a žen v Reykjavíku. 

Družstvo mužů v sestavě David Navara (5,5/9), Viktor Láznička (5/8), Zbyněk Hráček (3/7), 

Vlastimil Babula (3,5/6) a Jiří Štoček (4/6) obsadilo v konečném součtu 12. místo, čímž 

potvrdilo své nasazení do soutěže, předvedený výkon však byl spíše lehce pod průměrem, 

neboť se moc nedařilo tradičním oporám družstva, a umístění zachraňoval až zlepšený výkon 

v závěrečných kolech. 

Družstvo žen v sestavě Kristýna Havlíková (3,5/8), Karolína Olšarová (5/8), Tereza Rodshtein 

(2,5/6), Olga Sikorová (3,5/8) a Eva Kulovaná (1,5/6) obsadilo 20. místo (nasazení na 16. místě). 

Ženám se příliš nedařilo, také individuální výkony tentokrát zůstaly za očekáváním. Trochu 

nepřál los, čtyři drtivé porážky s týmy z první desítky soutěže se nepodařilo nijak 

kompenzovat. Výsledky jistě ovlivnily také zdravotní problémy Terezy Rodshtein, která jinak 

patří k důležitým oporám týmu. Znovu se potvrdilo, že naše špička v kategorii žen je příliš úzká 

a je třeba urychleně přivést na reprezentační výkonnostní úroveň další mladé hráčky. 

 
Družstvo žen na ME družstev v Reykjavíku. 
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Perspektivy nejsou nikterak špatné. Juniorská kategorie do 18 let i v roce 2015 sbírala nadějné 

výsledky. Na MS mládeže v Chalkidiki (Řecko) vybojoval v kategorii chlapců do 18 let Matyáš 

Marek vynikající 6. místo (8/11) a splnil normu IM, Jakub Szotkowski obsadil se 6 body 43. 

místo. V kategorii dívek do 18 let obsadila Martina Fusková 36. místo (5,5/9). Oba v této 

kategorii mohou startovat i v letošním roce. Slibné jsou výsledky v kategoriích do 16 let, Daniel 

Kožúšek i Nela Pýchová obsadili shodně 16. místo. 

Na ME mládeže v Poreči (Chrovatsko) se do započítávaných výsledků MŠMT vešly obě 

sledované kategorie. Další výborný výsledek v kategorii H18 zaznamenal Martin Blahynka 

ziskem 7. místa (6/9), v kategorii dívek do 18 let se prosadily dvě naše reprezentantky, Jitka 

Jánská vybojovala 13. místo (5,5/9), Lenka Rojíková pak 14. místo (5/9). Simona Suchomelová 

obsadila se 4,5 body 24. místo. Z dalších kategorií zmíním 7. místo Nguyena Thai Dai Vana 

v kategorii H14, slušný výsledek, i když jeho ambice ležely spíše v medailové rovině. 

V kolekci dalších reprezentačních soutěží mimo rámec soutěží MŠMT je třeba vyzdvihnout 

bronzové medaile naši juniorů na ME juniorských družstev do 18 let v Karpaczi (Polsko), které 

v sestavě Jiří Rýdl (2,5/7), Matyáš Marek (4/7), Jakub Szotkowski (3,5/7) a Jakub Půlpán (6/7) 

získali v konkurenci 14 družstev. Naše juniorky v sestavě Martina Fusková (2/7) a Nela Pýchová 

(4,5/7) obsadily v této soutěži mezi 10 družstvy juniorek 7. místo. Této soutěže se rovněž 

zúčastnilo družstvo juniorek ze Světlé nad Sázavou, které v sestavě Simona Suchomelová (2/7) 

a Natálie Kaňáková (3/7) obsadilo 9. místo. 

Významné úspěchy zaznamenal David Navara v soutěžích zrychleným tempem:  

ME v rapid šachu, Minsk - 4. místo, 9 z 11, dělba 3. - 6. místa. 

ME v bleskovém šachu, Minsk -  16 z 22, dělení 12. – 18. místa. 

MS v bleskovém šachu, Berlín - 14 z 21, dělení 6. - 8. místa mj. s Magnusem Carlsenem. 

MS v rapid šachu, Berlín - 9,5 z 15, dělení 13. – 25. místa mj. s Ánandem a Karjakinem. 

Díky těmto výsledkům rozhodl VV ŠSČR zařadit v dalších letech tyto soutěže zrychleným 

tempem do sezamu soutěží sledovaných MŠMT. 

Přípravná soutěž družstev Mitropa cup proběhla v Mayrhofenu (Rakousko). Družstvo mužů 

nastoupilo v sestavě Vlastimil Babula (5/9), Jiří Kočiščák (3,5/9), Tadeáš Kriebel (4/9), Vojtěch 

Rojíček 3,5/8 a hrající kapitán Michal Konopka (0/1) a obsadilo 7. místo z 10 týmů. 

Družstvo žen vedené Petrem Hábou v sestavě Kristýna Novosadová (4,5/9) a Martina Fusková 

(3,5/9) obsadilo mezi deseti družstvy 6. místo. V soutěži obstály jen první šachovnice obou 

našich družstev, další naši reprezentanti zůstali lehce za očekáváním. TMK ŠSČR dává tradičně 

při nominacích na tuto soutěž příležitost ke startu široké skupině mladých hráčů, výsledky 

družstev však dlouhodobě až na pár výjimek nejsou příliš oslnivé. Hluboký rozbor příčin dosud 

proveden nebyl, ale zřejmě zde opět působí dlouhodobý problém našeho šachu – na této 

výkonnostní úrovni u většiny našich mladých šachistů už mnoho let dochází k útlumu ambicí a 
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zájmu o intenzivní trénink, což se projevuje v jejich výkonnostním růstu ztrátou dynamiky a 

jistou stagnací.  

Úsek reprezentace uspořádal několik soustředění. Muži absolvovali společnou přípravu opět 

ve Vráži u Písku, ženy uspořádaly komornější soustředění v Třinci. Mládež absolvovala 3 

soustředění v Kunžaku, Pardubicích a společně s juniory staršími 18 let na závěr roku 

v Uherském Hradišti. 

 

Školení trenérů 

Nový cyklus školení trenérů 2. třídy nebyl v roce 2015 zahájen vzhledem k trvajícímu malému 

počtu zájemců o školení. Další pokus o jeho zahájení je plánován na březen 2016. 

TMK uspořádala v Havlíčkově Brodě jednodenní konferenci trenérů všech kvalifikací, 

věnovanou aktuální problematice tréninku mládeže. Konference měla velmi slušnou účast a 

TMK ŠSČR plánuje podobné konference pořádat každý rok. 

Trenérům byla nabídnuta ještě další možnost rozšíření trenérských znalostí formou 

internetových webinářů. V roce 2015 byly realizovány 3 internetové přednášky a opět 

vzhledem k zájmu chce TMK také v této formě vzdělávání pokračovat i v dalších letech. 

 

Projekt Krajských tréninkových centre mládeže 

TMK ŠSČR pokračovala v rozvíjení projektu Krajských tréninkových center mládeže. 

V listopadu byla uspořádána schůzka krajských manažerů tohoto projektu, s přítomnými 

zástupci byly prodiskutovány úpravy projektu KTCM na rok 2016 a diskutovány další otázky 

důležité pro účelný a bezproblémový průběh projektu.  

Opět byly v průběhu MČR mládeže provedeny kontrolní testy úrovně znalostí většiny 

účastníků. Zaměření testů bylo tentokrát poněkud širší, výsledky napovídají, že ve znalostech 

naší mládeže i v totožných kategoriích jsou významné rozdíly. 

Rozdělení dotace mezi krajské svazy je uvedeno v následující tabulce. 

Kraj  Paušál Podíl dle výsledků Dotace celkem 

Praha  30 000 Kč 31 668,97 Kč 61 669 Kč 

Středočeský  30 000 Kč 38 234,48 Kč 68 234 Kč 

Jihočeský  30 000 Kč 14 675,86 Kč 44 676 Kč 

Plzeňský  30 000 Kč 18 924,14 Kč 48 924 Kč 



  ZPRÁVA VV ŠSČR NA KONFERENCI ŠSČR 

 

 13 

Karlovarský  30 000 Kč 5 020,69 Kč 35 021 Kč 

Ústecký  30 000 Kč 5 020,69 Kč 35 021 Kč 

Liberecký  30 000 Kč 1 931,03 Kč 31 931 Kč 

Královéhradecký  30 000 Kč 12 744,83 Kč 42 745 Kč 

Pardubický  30 000 Kč 21 627,59 Kč 51 628 Kč 

Vysočina  30 000 Kč 6 565,52 Kč 36 566 Kč 

Jihomoravský  30 000 Kč 27 420,69 Kč 57 421 Kč 

Zlínský  30 000 Kč 16 606,90 Kč 46 607 Kč 

Olomoucký  30 000 Kč 5 020,69 Kč 35 021 Kč 

Moravskoslezský  30 000 Kč 74 537,93 Kč 104 538 Kč 

 

Dotace byly převedeny na krajské svazy v plné výši s výjimkou Jihočeského kraje, kterému 

nebyl proplacen podíl podle výsledků vzhledem k tomu, že odpovědní funkcionáři tohoto kraje 

nedokázali přes opakované prodloužení termínu doplnit závěrečnou zprávu o práci KTCM o 

požadované údaje. TMK přistoupila k tomuto kroku s velkou nechutí, protože postiženi jsou 

vlastně pouze talentovaní hráči tohoto kraje, ale nemá jinou možnost jak vynutit k tomuto 

dotačnímu projektu mezi odpovědnými funkcionáři přiměřené plnění předepsaných 

parametrů. 

V roce 2015 se nepodařilo příliš rozšířit objem metodických materiálů zveřejněných na webu 

ŠSČR, kapacity TMK ŠSČR byly příliš vytíženy jinými úkoly. 

Webináře  

Také v roce 2015 pokračoval projekt Webináře, internetové přednášky předních trenérů pro 

zájemce především z řad mládeže. Bylo uspořádáno celkem 54 dvouhodinových přednášek na 

nejrůznější témata šachového tréninku. Webináře byly nahrávány a průběžně jsou 

zveřejňovány na internetu (Youtube). Projekt bude pokračovat i v roce 2016.  

Výukový program na internetu 

Byla uzavřena licenční dohoda s provozovatelem maďarského výukového serveru 

www.learningchess.net.  V současné době jsou překládány jednotlivé výukové lekce do 

českého jazyka. Spuštění testovací verze předpokládáme v průběhu měsíce května, plný 

provoz by měl být připraven nejpozději do začátku nového školního roku. 

Ing. Marek Vokáč 
předseda TMK ŠSČR 

https://www.youtube.com/channel/UCkkf9ooFIIIJ4HAP3McXfyw
http://www.learningchess.net/
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5. Zpráva Komise mládeže pro Konferenci ŠSČR 2016 
 

Komise mládeže pracovala po volební konferenci v tomto složení: předseda Ing. Jiří Havlíček, 

osoba odpovědná za soutěže družstev Jiří Kalužný, osoba odpovědná za soutěže jednotlivců 

Ing. Vladimír Hadraba, osoba odpovědná za masový rozvoj a projekt Podpory šachových 

kroužků pan Antonín Ambrož a osoba odpovědná za projekt Šachy do škol Mgr. Miroslav 

Hurta. Předseda KM se navíc zabýval projektem nového webu ŠSČR. 

Komise zajistila chod všech soutěží družstev i jednotlivců. Vypisovala a vyhodnocovala 

výběrová řízení, řešila divoké karty, předložila široké šachové veřejnosti návrhy nového 

modelu soutěže družstev. Ukázalo se, že na širokém plénu nelze dosáhnout prakticky žádného 

konsenzu. Nicméně značné problémy ve skupině Sever 1. ligy mládeže ukázaly, že změny jsou 

skutečně žádoucí. I snaha o změny v soutěžích jednotlivců naráží na neochotu celé řady 

funkcionářů a bohužel i některých trenérů. 

Současně existuje poptávka na zvýšení kvality soutěží jednotlivců a srovnání podmínek pro 

národní mistrovství. Začínají se ve větším měřítku vyskytovat případy, kdy nám na vrcholné 

akci nestartuje z různých důvodů naše špička. MČR tak již nelze považovat za hodnověrný 

ukazatel pro posuzování rozložení sil v našem mládežnickém šachu. Z těchto důvodů se KM 

ŠSČR snaží o reformu soutěží jednotlivců. Část funkcionářské a trenérské veřejnosti ale zatím 

nemá zájem uvažovat o změnách, proto se prakticky ničeho nedosáhlo. 

Byl ukončen a vyhodnocen 3. rok projektu Podpora šachových kroužků. Na základě 

statistických výsledků lze konstatovat, že projekt plní svůj účel. Počet aktivně zapojených 

mladých šachistů opět vzrostl (z počtu 1.472 v roce 2013, 1.908 v roce 2014) na 2.199. Stejně 

tak počet zapojených klubů vzrostl (92 v roce 2013, 115 v roce 2014) na 128. Kritéria na rok 

2016 : za aktivního žáka se bude počítat ten, kdo má 4 účasti a dále se rozšířil počet uznávaných 

turnajů o všechny turnaje zasílané na zápočet na elo. Jednak se připravujeme na plnění 

požadavků MŠMT a jednak podporujeme větší aktivitu mladých šachistů. Také se připravuje 

administrativní zjednodušení projektu. Věková hranice se ani v tomto roce nemění.  

Proběhl také 2. rok projektu Šachy do škol. Byly vytištěny zbývající cvičebnice (díly 6. a 7.), 

celkem tedy 9 publikací. Celkem bylo vydáno 38.500 publikací v ceně necelých 1.250.000,-Kč. 

Publikace jsou využívány i v projektu Podpory šachových kroužků a i prodávány zájemcům. 

Významně vzrostl počet zapojených škol z 23 na 76 s celkem 1.291 dětmi, které se zúčastnily 

projektu. Celkem 20 škol podepsalo smlouvu, že budou šachy vyučovat jako povinný či 

nepovinný předmět, v ostatních případech se jednalo o šachové kroužky.  

Patrně poprvé se podařilo uspořádat všechna tři celostátní kola Přeboru škol 

v reprezentativnějších prostorách, které odpovídají důstojnému charakteru šachové hry (dva 

hotely *** a jeden ****) s velmi pozitivními reakcemi. V roce 2016 zkusíme zvednout laťku 

ještě výše. Dalším významným počinem je rozhodnutí o spolupráci s výukovým portálem 

www.learningchess.net, kde se lokalizuje prvních 36 lekcí pro začátečníky.  

http://www.learningchess.net/
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Pro další rozvoj projektu Šachy do škol vypisuje KM na základě rozhodnutí VV výběrové řízení 

na profesionálního manažera tohoto projektu. Rádi bychom se zapojili do mezinárodní 

spolupráce, projektů z evropských fondů a cíleněji působili na MŠMT. Projekt Šachy do škol je 

k tomu nejlepším nástrojem.  

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům komise za velice obětavou práci, nad kterou 

strávili stovky hodin a ne vždy byli za ni oceněni. 

Jiří Havlíček 
předseda KM ŠSČR 

 
 
 

 
Mistrovství ČR mládeže bývá každý rok jednou z největších šachových akcí u nás. Na fotce mistryně ČR 

do 10 let Anna Lhotská. 
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6. Zpráva Organizační komise pro Konferenci ŠSČR 2016 
 

Organizační komise ŠSČR v roce 2015 pracovala ve složení předseda František Štross a členové 

Jitka Kniezková, Martin Šmajzr a David Ciprys. Hlavní náplní práce Organizační komise je 

vedení evidence oddílů a jejich členů.  Evidence je zpracovávána za celou členskou základnu 

Šachového svazu České republiky na pracovišti ŠSČR v Ostravě.   

V databázi je k 31. 12. 2015 vedeno celkem 17.433 členů. Z toho aktivních 12.361 (dospělí 

8.363, mládež 3.998, neaktivních 5.072). V databázi jsou vedeni po dobu deseti let i vyřazení 

hráči, celkem 21.212.  

V průběhu roku 2015 provedla Organizační komise celkem 373 přestupů, zaregistrováno bylo 

219 cizinců. V roce 2015 bylo zaregistrováno 1.442 nových členů, členská základna tedy roste. 

Je registrováno 518 aktivních oddílů. Seznam přestupů je pravidelně zveřejňován na webových 

stránkách ŠSČR. U každého hráče je v databázi 25 údajů. Při rozesílání dopisů oddílům k 

registraci členů ŠSČR na rok 2015 jsme na základě požadavků MŠMT a FIDE požádali též o 

vyplnění emailové adresy, telefonu a místa narození u všech členů.  

Mezi další pravidelné činnosti Organizační komise patří předávání podkladů ke statistickému 

šetření stavu členské základny v České unii sportu, dále zpracovávání členské databáze pro 

účely žádostí o dotace MŠMT a ČOV, a v poslední době na základě smluvních podmínek také 

pravidelná aktualizace dat šachových oddílů pro server Firmy.cz. 

V průběhu roku 2015 byla jako součást Organizační komise ustanovena Klasifikační subkomise, 

jejímiž členy jsou Martin Šmajzr, Jan Paukert, Jiřina Prokopová a Jan Kolašín. Hlavní úlohu zde 

má ratingový administrátor Martin Šmajzr, který pro ŠSČR zajišťuje zpracovávání LOK a FRL. 

Vzhledem ke značnému nárůstu práce související se započítáváním FRL každý měsíc včetně 

dlouhodobých soutěží družstev, bylo nutné upravit ratingovému administrátorovi smlouvu 

s navýšením odměny. 

 

František Štross 
předseda OK ŠSČR 
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7. Zpráva Komise pro marketing a komunikaci pro Konferenci ŠSČR 

2016 
 

V průběhu roku 2015 došlo k rezignaci Milana Šindeláře na post předsedy KMK, především 

z důvodu pracovního vytížení – získal místo vedoucího komunikace v Národní technické 

knihovně. Chtěl bych mu poděkovat za extrémní nasazení, se kterým vykonával práci pro šachy 

prakticky bez nároku na honorář. Do komise přibyl nový člen Jakub Weiner, student 

Masarykovy univerzity v Brně, nový jsem v komisi i já.  

Současné personální obsazení KMK: 

 Martin Petr – koordinace činností, tvorba základních dokumentů a zpráv, příprava 

nových projektů, pořad V šachu. 

 Jan Kolašín – správa nových médií (web, facebook, youtube, twitter), psaní článků, 

tiskových zpráv. 

 Jakub Weiner – spolupráce při všech projektech (anketa, videa). 

 Petr Souček – z agentury Bison & Rose, spolupracuje s ČT a reklamními partnery, 

zajišťuje tvorbu spotů a injektáží. Organizuje tiskové konference, kontroluje tiskové 

zprávy. Má dlouhodobou praxi v médiích (11 let vedl sportovní redakci Radiožurnálu, 

v období 2010-2012 celou stanici), což přináší skvělé kontakty a zkušenosti. 

 Milan Šindelář, František Štross – jsou stále zapojení do korespondence KMK. 

Oblasti, kterým jsme se v roce 2015 věnovali: 

1) pořad V šachu 

Zůstává jediným pravidelným zpravodajstvím o šachu v televizi. Mým cílem je pořad víc 

přiblížit veřejnosti, takže v posledních dvou letech jsem zkusil zavést nové věci, například: 

Diváckou soutěž, rubriku „Šachy v regionech“ (tam můžete všichni posílat záběry ze svých 

turnajů), rozhovory s celebritami, které hrají šachy, reportáže ze Šachů do škol, seriál základů 

šachu, atd. Ve tvorbě programu mám až překvapivě velkou svobodu, takže budu rád za další 

inspiraci. 

Smlouva s ČT zajišťuje Šachovému svazu reklamní prostor – desetivteřinové spoty před 

pořadem a po pořadu. Tento prostor můžeme nabídnout reklamním partnerům. Chcete mít 

reklamu v pořadu V šachu? 

Pro zajímavost článek z německé chessbase: http://de.chessbase.com/post/navaras-

meisterstueck-im-tschechischen-schach-tv. U našich sousedů podobný šachový pořad nemají. 

http://de.chessbase.com/post/navaras-meisterstueck-im-tschechischen-schach-tv
http://de.chessbase.com/post/navaras-meisterstueck-im-tschechischen-schach-tv
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2) Grantové řízení na popularizaci šachu 

Smyslem je podpořit projekty, které mají šanci oslovit veřejnost a zvýšit zájem o šachy. V roce 

2015 KMK obdržela 11 žádostí o grant v  celkové výši 489 tisíc Kč, což bylo zhruba šestkrát více, 

než jsme mohli rozdělit. Podpořili jsme nakonec 8 projektů celkovou částkou 77 tisíc Kč. 

Nejvíce prostředků dostaly projekty „Šachu přátelská prostředí“ a „1000 let šachu 

v Klatovech“. První jmenovaný rozšiřuje síť kaváren, kde se hrají šachy, ale nejen to – v jeho 

rámci byla v roce 2015 uspořádaná fotosoutěž, historicky první velmistrovský zápas v balóně 

nebo také exhibiční zápasy člověka s počítačem. Do Klatov přijel na simultánku Vlastimil Hort, 

konal se šachový festival. Podle legendy se šachy ve městě hrají už 1000 let.  

Právě teď, do 10. března, běží lhůta pro přihlášení grantů na rok 2016. 

3) Popularizace šachu v médiích 

Tady je velmi významná pomoc agentury Bison & Rose. Tiskové zprávy, které vydáváme pro 

spolupracující novináře, mají vzrůstající odezvu. Namátkou vybírám témata zpráv z poslední 

doby: Kasparov v Praze, 110. výročí narození Věry Menčíkové, David Navara sehrál nejlepší 

partii roku 2015, Šachy ve stopách fotbalu (v reakci na aféru Kirsana Iljumžinova), Šachová 

extraliga startuje, atd. 

Díky Miroslavu Langrovi se v poslední době objevilo několik šachových reportáží v Brankách, 

bodech, vteřinách na ČT1 – David Navara mluvil o své partii roku a šancích na turnaji ve Wijk 

aan Zee, Vojtěch Plát popsal dojmy z MČR v bleskovém šachu, zpráva byla také z vánočního 

turnaje v Litomyšli. 

Během roku jsme s Bison & Rose zorganizovali úspěšnou tiskovou konferenci. Proběhla ve 

čtvrtek 27. 8. 2015, před reprezentačním soustředěním a cestou Viktora Lázničky a Davida 

Navary na Světový pohár. Spojili jsme ji s uvedením nových šachových stolků do veřejných 
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prostor měst ČR, což je projekt kavárníka Ondřeje Kobzy. Dorazili David Navara, Viktor 

Láznička, Kristýna Havlíková a Tereza Olšarová, takže první dva hráči i první dvě hráčky českého 

žebříčku. Jejich volnou partii ve dvojičkách komentoval Vlastimil Jansa. 

 

  

4) Nová média 

Facebookový profil Šachového svazu je úspěšný, hlavně díky skvělému spravování Honzou 

Kolašínem. Počet hlasů „to se mi líbí“ překročil hranici 1000. Na facebooku jsme zorganizovali 

videosoutěž o ceny, ve které vítězná videa nasbírala přes 4500 zhlédnutí. Jeden z novějších 

příspěvků o turnaji ve Wijk aan Zee: 
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Založili jsme YouTube kanál Šachového svazu, na který přispíváme natočenými videi z různých 

oblastí šachového života. Najdete tam přednášky trenérů, webináře, krátké analýzy partií, 

rozhovory z tht Extraligy nebo záběry z turnajů a simultánek. 

ŠSČR má také nový účet na twitteru. To je ideální prostředí pro krátké aktuality a zajímavosti 

ze šachového světa, turnajů nebo online přenosů.   

Projekty chystané na rok 2016 

1) Olympijský park na Lipně 

Rádi bychom na místě plánovaného olympijského parku (http://oh.idnes.cz/olympijsky-park-

u-lipenske-prehrady-dv2-/sport_oh.aspx?c=A151021_083759_sport_oh_tm2) měli šachový 

koutek. Předpokládáme u něj cca 10 šachovnic, pořádání simultánek, menších turnajů - prostě 

možnost pro příchozí zahrát si šachy. Dá se udělat taky projekce se šachovou tématikou, 

přivézt zahradní šachy, atp. Akce se koná během letní olympiády v Riu, 5. až 21. srpna. 

2) Partie osobností 

Chceme udělat sérii rozhovorů se známými osobnostmi, které hrají šachy. Propojit je do jedné 

partie tím, že by každá z osobností zahrála jeden tah. Vznikl by seriál, který by měl šanci oslovit 

široké publikum. Pilotní díl s tahem 1.Jf3 byl natočený s prezidentem šachového svazu Janem 

Lamserem. Máme kontakty na další celebrity, které hrají šachy - např. Dominik Hašek, Robert 

Záruba, Václav Klaus ml., nicméně, na celou partii to zatím nestačí. Uvítali bychom kontakty 

na známé osobnosti, které hrají šachy. Z různých oblastí lidské činnosti. Pokud navíc máte 

zkušenosti s tvorbou videí, můžete se zkusit zapojit do procesu výroby seriálu. 

3) Věra Menčíková 

V roce 2016 proběhnou oslavy 110. výročí narození první mistryně světa Věry Menčíkové. Rádi 

bychom osobnost Věry Menčíkové přiblížili novým generacím i našim šachistkám.  Hledáme 

organizátory, kteří by chtěli ve svém oddílu či městě uspořádat dívčí simultánku, případně dívčí 

turnaj. Plánujeme, že by simultánky hrály naše reprezentantky, jejich odměnu bychom uměli 

zajistit. 

Chtěl bych moc poděkovat všem svým spolupracovníkům v komisi, organizátorům turnajů, 

exhibicí, vedoucím šachových rubrik (nová je v úterních Lidových novinách), prostě všem, 

kterým leží na srdci popularizace šachu. 

Martin Petr 
předseda KMK ŠSČR 
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8. Zpráva Komise rozhodčích pro Konferenci ŠSČR 2016 
 

Základní oblastí činnosti jsou organizační věci příslušející komisi rozhodčích ŠSČR (dále jen 

komise, KR), tj. překlady Pravidel šachu FIDE, výklady a stanoviska k dotazům ohledně pravidel, 

delegace rozhodčích, školení a semináře rozhodčích, lektorská činnost, kárná řízení atd. 

V únoru loňského roku byla KR doplněna o Jaroslava Satranského, který zaplnil místo po 

odstoupivším Ladislavu Palovském. Po avizovaném odchodu Jaromíra Skály na konci sezony 

2014/15  se v červnu 2015 stala členkou KR Jiřina Prokopová. Od té doby pracuje KR ve složení 

(bez titulů): Petr Harasimovič (předseda), Richard Fischl, Jan Malec, Jiřina Prokopová, Jaroslav 

Satranský.  

Aktuální seznam rozhodčích od nejvyšších tříd až k rozhodčím III. tříd je možné najít v databázi 

ŠSČR, kterou neúnavně doplňuje a udržuje paní Jitka Kniezková ve spolupráci s členem komise 

Janem Malcem, který pevně drží taktovku správce databáze KR ŠSČR.  

Na všechna utkání soutěží družstev v Čechách i na Moravě byli delegováni před začátkem 

soutěží kvalifikovaní rozhodčí. Bez vážnějších problémů se podařilo nasadit 594 utkání.  

Komise projednává dva případy kárného provinění. Tato kárná řízení ještě nebyla uzavřena, 

po jejich uzavření budou rozhodnutí v souladu se stávající praxí zveřejněna na webu ŠSČR.  

KR ŠSČR nadále používá program pro správu a generování testů pro šachové rozhodčí. Tento 

software se osvědčil a bližší informace k němu lze nalézt na stránkách ŠSČR - 

http://www.chess.cz/www/informace/komise/kr/dokumenty/novy-program-pro-spravu-a-

generovani-testu-pro-sachove-rozhodci.html. 

Minimanuál k digitálním hodinám byl doplněn o nové hodiny DGT 3000.  

V roce 2015 KR postoupila s kladným stanoviskem VV ŠSČR žádosti a podklady k udělení 

mezinárodního titulu rozhodčího pro Jiřího Koptu (IA), Jiřinu Prokopovou (IA) a Jiřího Nováka 

(FA). Žádosti byly VV schváleny a postoupeny FIDE. Žádostem Jiřího Kopty a Jiřiny Prokopové i 

dřívějším žádostem Jiřího Marka a Jaroslava Šmída FIDE již vyhověla a na kongresu v Abú Dhabí 

jim byly mezinárodní rozhodcovské tituly uděleny.  

Na podzim roku 2015 KR uspořádala školení a seminář rozhodčích první třídy v Orlové a 

seminář rozhodčích nejvyšších tříd v Pardubicích. Na těchto akcích získalo pět uchazečů první 

třídu rozhodčího a 18 rozhodčích si první třídu rozhodčího prodloužilo. V lednu 2016 potom 

KR uspořádala ve spolupráci s firmou Ave-Kontakt, s.r.o. školení rozhodčích FIDE (FA seminar). 

Školení vedl v roli lektora jeden z nejzkušenějších světových rozhodčích IA Andrzej Filipowicz 

a tohoto školení se zúčastnilo 17 českých rozhodčích, kteří všichni úspěšně zvládli závěrečný 

test, čímž splnili jednu z podmínek pro budoucí udělení titulu FIDE Arbiter. Kromě českých 

rozhodčích se akce zúčastnili také tři rozhodčí z Dánska, Rakouska a Izraele. Tuto akci považuje 

KR za velmi úspěšnou.  

http://www.chess.cz/www/informace/komise/kr/dokumenty/novy-program-pro-spravu-a-generovani-testu-pro-sachove-rozhodci.html
http://www.chess.cz/www/informace/komise/kr/dokumenty/novy-program-pro-spravu-a-generovani-testu-pro-sachove-rozhodci.html
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V uplynulém roce také komise pracovala na plánované revizi Statutu rozhodčích a souvisejících 

směrnic. Po připomínkování ze strany VV KR tyto dokumenty dále diskutovala na své lednové 

schůzi, kde byly na základě připomínek odsouhlaseny základní body koncepce činnosti 

rozhodčích, podle níž budou Statut rozhodčích a související směrnice přepracovány. 

Na závěr mi dovolte, abych ještě jednou poděkoval jednotlivým členům komise a pracovníkům 

sekretariátu ŠSČR (v Praze a Ostravě) za jejich obětavou práci. V neposlední řadě patří mé díky 

komisím rozhodčích jednotlivých KŠS, které se aktivně podílely na výchově nových rozhodčích 

pořádáním školení a seminářů R2 a R3.  

 

Ing. Petr Harasimovič 
předseda KR ŠSČR 

 
 
 

 
Během turnaje Open Praha proběhlo i školení rozhodčích FIDE. 
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9. Zpráva delegáta FIDE, ECU pro Konferenci ŠSČR 2016 
 

FIDE 

Ve dnech 1. - 9. září 2015 proběhl bez české účasti 86. kongres FIDE (Abú Dhabí, Spojené 

Arabské Emiráty). Nejdůležitější informací z FIDE byly události na konci roku 2015. V listopadu 

oslavil prezident FIDE Kirsan Ilyumzhinov 20 let ve funkci a vzápětí na prosincové schůzi vedení 

FIDE v Aténách dočasně odstoupil ze své funkce. Důvodem bylo, že se jeho jméno objevilo na 

seznamu amerických sankcí, a v současné chvíli jej tudíž zastupuje Georgios Makropoulos. 

ECU 

Evropská šachová unie byla v roce 2015 velice aktivní a věřím, že díky její činnosti se šach 

v Evropě bude nadále vyvíjet správným směrem. 

Ukázka činnosti ECU: 

Bylo podepsáno memorandum mezi ECU a EUSA (Evropská univerzitní sportovní asociace) a 

šachy se staly 19. oficiálním sportem pravidelných Evropských univerzitních her (nejbližší 

proběhnou v roce 2016 v Záhřebu a Rijece, očekává se účast okolo 5000 mladých sportovců!). 

V rámci projektu Šachy do škol vykazovala komise ECU velkou aktivitu, mj. v prosinci proběhla 

velká konference v Londýně, v únoru 2016 se uskuteční další konference na půdě Evropského 

parlamentu v Bruselu. Na webu ECU jsou v kalendáři na rok 2016 již k dispozici propozice 

většiny důležitých evropských akcí: http://www.europechess.org/calendar/2016-2/ 

V říjnu proběhl v Baru (Černá Hora) historicky první kongres ECU, kde se krom tradiční schůze 

ECU (General Assembly ECU) uskutečnila setkání komisí ECU, schůze vedení ECU. Důležité 

informace z kongresu: v  platnost od 1. 1. 2016 vstoupí nová turnajová pravidla ECU, rozpočet 

ECU byl navýšen oproti loňskému roku o 40 procent, Kosovo bylo přijato jako v pořadí již 55. 

člen ECU, z důvodu dostatku času na inspekce a ohodnocení nabídek byl posunut termín 

přihlášek na budoucí akce ECU na 30. duben 2016. 

Delegát ŠSČR Petr Pisk pokračoval ve funkci turnajového ředitele ECU. Osobně se zúčastnil 

schůzí vedení ECU a řady evropských turnajů ECU.  Ve spolupráci s delegátem rakouského a 

slovenského svazu se za podpory ŠSČR uskutečnil první ročník uzavřeného GM a WIM turnaje, 

Chess Masters a Chess Ladies 2015. Akce proběhla ve Vídni ve dnech 31. 3. - 8. 4. 2015. Delegát 

ŠSČR Petr Pisk se podílel na organizaci akce, zúčastnil se slavnostního zahájení a posléze 

jednání s delegáty sousedních zemí. Příští ročník se uskuteční tentokráte u nás, a to ve Frýdku-

-Místku ve dnech 21. - 28. 3. 2016. V srpnu proběhlo na území České republiky MEU mládeže 

2015 v Koutech nad Desnou - akce byla úspěšná a organizačně velmi dobře zajištěna p. Fialou.  

V příštím roce se ve dnech 23. - 26. 6. 2016 v Praze, za podpory ŠSČR, uskuteční schůze vedení 

ECU!  

http://www.europechess.org/calendar/2016-2/
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Náplní delegáta v budoucím roce bude krom povinností na poli FIDE a ECU práce na organizaci 

schůze vedení ECU v Praze, spolupráce při organizování dalších významných akcí na území 

České republiky (Chess Masters a Chess Ladies, Mitropa Cup, ME mládeže, MS seniorů).    

Petr Pisk 
delegát FIDE a ECU 

 
 
 
 
 
 

 
Petr Pisk navštívil z pozice turnajového ředitele ECU mnoho turnajů. Na mistrovství Evropy juniorských 
družstev měl příležitost předat stříbrnou medaili za výsledek na druhé šachovnici vlastní svěřenkyni Nele 
Pýchové. 
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10. Zpráva Legislativní komise pro Konferenci ŠSČR 2016 
 

Legislativní komise ŠSČR byla počátkem roku 2015 neaktivní. Výzva o personální posílení 

zaznívala jak na Konferenci, tak na setkání s krajskými předsedy a v zápisech VV, ale 

neúspěšně. Kritický stav s kupícími se úkoly jsem proto začal řešit osobně, jakkoliv považuji za 

nevhodné, aby ten, kdo má honit ostatní za neplnění úkolů, jich měl sám najednou nejvíc.  

96. schůze VV mě jmenovala předsedou LK a doplnila ke členům P. Buchníčkovi a M. Vávrovi 

dva nové členy, P. Kučeru a J. Benáka.  

102. schůze VV pak schválila další doplnění LK o K. Novosadovou, M. Šenkýře a A. Šimečka.  

Cílem je vytvořit co nejširší komisi pracující podle aktuální chuti a časových možností 

jednotlivých jinak tolik zaneprázdněných členů, a to v menších poradních senátech. To zatím 

celkem funguje s výjimkou chvil, kdy předseda komise nestíhá ani zadávat úkoly. 

 

Legislativní oblast   

LK připravila podle zadání rozšířené STK aktualizaci Soutěžního řádu, který byl schválen VV a 

vstoupil v účinnost 1. 1. 2015. Během příprav se objevila řada námětů na další úpravy tohoto 

předpisu, které budou opět předloženy rozšířené STK. 

Během roku se objevila řada námětů k jednotlivým předpisům, které předseda pečlivě ukládá 

pro budoucí úpravy předpisů ŠSČR.  

 

Pomoc členům ŠSČR - Stanoviska LK 

LK pomáhala po celý rok s výkladem řádů a předpisů ŠSČR, nejčastěji na základě konkrétních 

dotazů. Ty s obecnou platností jsou nově zveřejňovány v sekci LK na webu ŠSČR: 

http://www.chess.cz/www/informace/komise/legislativni-komise/stanoviska-lk.html.  

V této souvislosti je potřeba upozornit, že podle aktuálních předpisů ŠSČR nejsou tato 

stanoviska závazná.  

LK řeší již od léta dotaz ohledně právních předpisů, které upravují požadavky na hrací 

místnosti. Zatím nedošlo v této otázce ke schválení stanoviska.  

 

Odvolací a námitkové řízení 

LK pomáhá VV ŠSČR připravovat podklady k podaným odvoláním. V roce 2015 to bylo úspěšné 

odvolání ŠK Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou proti rozhodnutí KM ŠSČR (VV100) a nedlouho 

http://www.chess.cz/www/informace/komise/legislativni-komise/stanoviska-lk.html
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na to ve „stejné kauze“ Námitka TJ Žďár nad Sázavou, kterou se VV na základě doporučení LK 

rozhodl neprojednat. 

 

Další úkoly  

Mnohem pomaleji, než by bylo záhodno, se daří vypořádávat resty z minulých let. Několik těch 

nejstarších se ale vyřešit podařilo. Řadu úkolů dostala LK přiděleno na základě jednání 

Konference ŠSČR 2015, o čemž je pojednáno v samostatné zprávě. 

 

          Viktor Novotný 
        Předseda Legislativní komise ŠSČR 

 

 
I v Legislativní komisi umí šachy hrát. Novou členkou je reprezentantka Kristýna Novosadová. 
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11. Zpráva o změně webu ŠSČR pro Konferenci ŠSČR 2016 
 

V létě 2014 bylo ukončeno první výběrové řízení na dodavatele nového webu ŠSČR. Při jednání 

VV ŠSČR vyšlo najevo, že zadání a tím pádem ani nabídky neodpovídají reálnému stavu. 

Jednalo se především o stav svazové databáze, kde byla celá řada vážných nedostatků 

(neexistence primárních klíčů u některých tabulek, jiné struktury pro každý rok, žádná 

dokumentace, …). Původní výběrové řízení bylo zrušeno a koncem roku 2014 byl projektem 

dodávky nového webu ŠSČR pověřen předseda KM Jiří Havlíček.  

Zásadní změnou bylo, že projekt byl rozdělen na dvě subdodávky. První se týkala dodání 

grafického designu webových stránek a druhá nové svazové databáze, která poskytuje data 

k jejich prezentaci na webu. Jiří Havlíček vypracoval nové zadání webu a bylo vypsáno nové 

výběrové řízení na dodavatele designu webu. Svazovou databázi jsme předpokládali řešit 

s pomocí osoby znalé šachového prostředí a šachových soutěží z řad šachového svazu.  

Protože došlé nabídky nám připadaly poněkud drahé, bylo provedeno další kolo výběrového 

řízení oslovením konkrétních firem a požádáním původních firem o korekci nabídek. Nakonec 

byla vybrána společnost Litea Solution, v červenci 2015 byla podepsána smlouva a byly 

zahájeny práce na grafickém designu.  

Bohužel v srpnu musel z projektu z osobních důvodů odstoupit interní dodavatel svazové 

databáze z řad ŠSČR a tak bylo nutné hledat nového dodavatele, protože tvůrce designu již 

potřeboval data z nové svazové databáze. Přestože byl nalezen velice rychle (již v srpnu), tak 

VV posvětil spolupráci až v listopadu a práce se opět rozběhly až po prvotní schůzce 10. 

prosince 2015. Důvodem bylo především to, že externí dodavatel sice garantuje vyšší kvalitu, 

termín dodání, ale je i dražší, než „spřátelená“ osoba. Dodavatelem svazové databáze se stala 

společnost Baader Computer. 

Pro komplexní pohled na projekt je zapotřebí se podívat na zjednodušené schéma na 

následující stránce. Máme zde webové stránky, kterým poskytuje data svazová databáze, 

která v sobě zahrnuje několik dalších databází. Dále je zapotřebí zajistit spolupráci mezi 

svazovou databází a aplikacemi pana Šmajzra, které spravují údaje o členské základně, vazbu 

na účetnictví a výpočet ratingů. V současné době musí navíc pan Šmajzr upgradovat svoji 

aplikaci kvůli měsíčním hlášením ratingů na FIDE. Dále je zapotřebí vyvinout aplikační modul, 

který zajišťuje předávání dat na web (dodává také Baader Computer) a vstupní formuláře pro 

zadávání dat do svazové databáze (např. nahlašování výsledků soutěží).  

Nyní běží práce naplno. Jiří Havlíček předkládá dodavateli designu obsah dat každé webové 

stránky, společnost Litea Solution navrhuje po vzájemné konzultaci grafický design a po jeho 

odsouhlasení ho vyvíjí. Nová svazová databáze vzniká po konzultacích s panem Pavlem 

Šimáčkem, Janem Paukertem a Martinem Šmajzrem. Aktuální datový model je možné 

zhlédnout na stránce: http://tdm.bcpraha.com/prj/SSCR.  

http://tdm.bcpraha.com/prj/SSCR
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Pro vývoj nového webu byl zřízen nový hosting, který nejlépe podporuje používané 

technologie dodavatelských firem. Na těchto stránkách je možné sledovat postup prací na 

novém webu a v tomto prostředí bude probíhat i ostrý provoz nových webových stránek. 

S ukončením vývoje a testování nového webu počítáme do konce soutěží družstev v této 

sezoně. Již nyní probíhá migrace dat ze staré svazové databáze do nové. Po ukončení této 

sezony budou na nový web přesunuta data i z této sezony.  

Náročným úkolem bude náplň statických dat za všechny komise, protože její členové jsou 

hodně vytíženi. Tato práce započne v průběhu února a bude probíhat plynule po spuštění 

nového webu. S tím se počítá hned po skončení soutěží, aby se do nové sezony doplnily 

všechna statická data, všichni si zvykli na nové prostředí webu a aby nový ročník soutěží již 

bezproblémově běžel na novém webu. 

Zobecněné schéma IS ŠSČR 

Svazová databáze 

Soutěže družstev 

Členská databáze 

Databáze 

oddílů/klubů 

Databáze ŠdŠ 

Nový web ŠSČR Členská databáze Šmajzr 

(oddíly, poplatky, přestupy, 

faktury oddílům) 

Ratingy Šmajzr 

Účetnictví Pohoda 

Sklad Dolmen 

ČUS 

MŠMT 

FIDE 
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12. Zpráva Sdružení šachových problémistů pro Konferenci 

ŠSČR 2016 
 

Sdružení šachových problémistů sdružuje aktivní řešitele a skladatele, tj. problémisty, 

vyznávající hodnoty skladebního šachu. Svou činnost v zásadě rozděluje na řešitelskou a 

skladatelskou. 

Co se týče řešitelské části, SŠP každoročně organizuje nejdůležitější akci, totiž mezinárodní 

mistrovství ČR v řešení šachových skladeb. Již 23. otevřené mezinárodní mistrovství se loni 

konalo v rámci Czech Open v Pardubicích o víkendu od 18. do 19. července. Pardubické 

mistrovství zaznamenalo významný rekord – zúčastnili se ho totiž řešitelé z 10 zemí. Ředitel 

šachového festivalu Czech Open dr. Mazuch před zahájením zdůraznil, že řešitelská soutěž je 

už tradiční součástí každoročního pardubického festivalu (letos to byl už 26. ročník), přičemž 

tentokrát získala i status mistrovství ČR. 

Jak dopadli jednotliví řešitelé, ukazuje následující tabulka: 

 

poř. jméno stát 2# 3# +/= S# n# H# body čas 

1. GM Martynas Limontas LTU 15 15 15 5 15 10 75 333 

2. Vasyl Markovcij UKR 15 14 8 12 10 7,5 66,5 352 

3. GM Michal Dragoun CZE 15 14,25 2 10 10 15 66,25 341 

4. GM Andrej Selivanov RUS 15 5,75 11 10 15 6,25 63 302 

5. IM Aleksandr Bulavka BLR 15 9 11 8,75 10 8,75 62,5 359 

6. Jakub Marciniszyn POL 15 10 9 5 10 6,25 55,25 360 

7. FM Marek Kolčák SVK 15 5 9 5 10 10 54 358 

8. Ivan Denkovski MAC 15 6 8 10 5 8,75 52,75 354 

9. Ryszard Królikowski POL 15 8 7 5 10 7,5 52,5 358 

10. Oto Mihalčo SVK 10 9 11 5 10,5 6,25 51,75 352 

11. Zdeněk Libiš CZE 10 10,75 7 5 6,5 6,25 45,5 360 

12. Jacek Matlak POL 5 0 14 7,5 10 7,5 44 337 

13. Pawel Stawarz POL 10 3 5 10 6,5 8,75 43,25 358 

14. Milan Petras CZE 10 2,5 10 5 10 5 42,5 352 
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15. Richard Dobiáš SVK 5 5 11 5 8,25 7,5 41,75 360 

16. Milan Svrček SVK 5 12 3 5 6,5 8,75 40,25 360 

17. Pavel Kameník CZE 0 5 8 7,5 5 2,5 28 360 

18. Jozef Kobolka SVK 5 0 4 7,5 5 5 26,5 356 

19. Vadim Panujev RUS 5 3 2 5,5 5,5 5 26 360 

20. Aleksandr Igumnov RUS 0 2,75 10 5 4,25 1,25 23,25 360 

21. Marcin Kolodziejski POL 0 5 3 5 5 5 23 360 

22. Oliver Ralík SVK 0 1,75 4 0 10 5 20,75 354 

23. Alexander Fica CZE 0 4 1 5 7,75 2,5 20,25 360 

24. Jacob Sydney GBR 0 0 4 5 0 2,5 11,5 360 

25. Dans Vijups LAT 5 0 1 0 0 0 6 360 

 

Pohled na konečnou tabulku nepřináší žádné výrazné překvapení. Mezinárodním mistrem 

České republiky v řešení šachových skladeb se stal Martynas Limontas – podal vynikající výkon 

v 1. dni soutěže stoprocentním ziskem bodů, ve čtyřech kolech ze šesti získal plný počet 15 

bodů. Vasyl Markovcij na 2. místě podal vynikající výkon ve dvojtažkách a samomatech – v 

těchto odděleních se stal samostatným vítězem. Zopakoval tak svůj výsledek z Brna 2005. 

Mistrem České republiky v řešení šachových skladeb se stal Michal Dragoun – obhájil tím 

loňské prvenství. Nejlepšího výsledku docílil v posledním kole, kdy v řešení pomocných matů 

získal jako jediný plný počet bodů. Na 2. místě mezi českými řešiteli je Zdeněk Libiš, bronzová 

příčka patří Milanu Petrasovi, který se po 5 letech vrátil do naší vrcholné soutěže. 

V mistrovství byl použit systém známý z mistrovství světa (5 bodů za úplné vyřešení jedné 

skladby, časové limity podle druhu skladeb).  

Další řešitelskou soutěží s naší účastí byla soutěž tzv. International Solving Contest, která 

probíhá vždy v lednu. Má charakter celosvětové simultánní soutěže, trvá 4 hodiny a ve dvou 

kolech se řeší celkem 12 skladeb (2 dvojtažky, trojtažky, vícetažky, studie, pomocné maty a 

samomaty); za každou úplně vyřešenou skladbu lze získat pět bodů. Soutěž je unikátní tím, že 

probíhá ve stejnou dobu po celé Evropě, dále v USA, Brazílii a Japonsku a loni se jí zúčastnilo 

celkem 340 řešitelů z celého světa. Naši zúčastnění zástupci tehdy předvedli průměrné 

výsledky, když ti nejlepší (M. Šindelář a V. Buňka) dosáhli 40 % možných bodů z maxima 60 

bodů. 

Problémisté jsou ale především (soutěživí) skladatelé, kteří se zúčastňují nejrůznějších 

skladatelských soutěží. Z mnoha takových turnajů uvádíme, že loni byly vyhlášeny hned dvě 

nejvýznamnější: mistrovství světa jednotlivců ve skladbě za období 2013-2015 a 10. WCCT, což 
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je světová skladatelská soutěž družstev jednotlivých zemí – členů světové federace WFCC 

kompozičního šachu.  

Soutěže jednotlivců se zúčastňují nejlepší skladatelé M. Dragoun, V. Kotěšovec, A. Fica a M. 

Svítek a její výsledky budou známy v polovině tohoto roku. 

Soutěž družstev 10. WCCT zatím probíhá, uzávěrka je 1. 5. 2016, takže je stále ještě čas na 

skládání. Příspěvků je již poměrně dost, konečný výběr proběhne v dubnu t. r. a tři soutěžní 

skladby z každého ze sedmi oddělení (2x, 3x, vícetažky, studie, pomocné maty, samomaty, 

exo) budou odeslány pořadateli do konce dubna. O kvalitě skladeb (obodováním každé z nich 

od 0 do 4 bodů) rozhodují týmy rozhodčích z pěti zemí. Česko je jedním z rozhodčích 

v oddělení samomatů. 

Kromě toho probíhají desítky různých skladatelských soutěží a jubilejních turnajů, které naši 

skladatelé též obesílají a které jsou vyhlašovány buď přímo jednotlivci, nebo odbornými 

časopisy, či internetovými šachovými hlídkami nebo i národními problémovými federacemi. 

Koneckonců SŠP každoročně takové soutěže pořádá, např. na tento rok je vyhlášen memoriál 

ve skladbě trojtažek a čtyřtažek ke 150. výročí narození Karla Traxlera, jednoho z našich 

nejlepších českých skladatelů, se zasílací lhůtou 31. 12. 2016. 

Loni byla uzávěrka soutěže Josef Maršálek 80 s termínem v listopadu. Této soutěže, kde si 

jubilant vybral jako téma: skladby všeho druhu o nejvýše 12 kamenech s možností použití 

pohádkové figury-cvrčka (ten tahá přeskakováním za kámen jako dáma v dámě, ale bere 

kámen až na místě doskoku, a může skákat všemi směry, takže vlastně hraje jako dáma 

v šachu), se zúčastnilo téměř 80 různých skladeb od 40 našich a zahraničních skladatelů. 

Zvítězil slovenský E. Klemanič, druhý je Václav Kotěšovec a třetí Alexander Fica. Takže to bylo 

slovensko-české vítězství na nejvyšších stupních, přičemž rozhodování jubilanta Maršálka 

probíhalo anonymně, aniž by znal jména skladatelů. 

Naši skladatelé jako Michal Dragoun, Václav Kotěšovec, Jaroslav Polášek, Vladislav Buňka, 

Alexander Fica, Zdeněk Libiš, Miroslav Svítek, Vladimír Kočí a další patří mezi úspěšné a 

získávají na mezinárodní scéně i vysoká ocenění v podobě cen. 

V březnu 2015 oslavil nádherné osmdesátiny Josef Maršálek, kterého též počítáme mezi naše 

úloháře. Pan Maršálek je nejen výborný praktický hráč, ale též skladatel, publicista (Šachové 

úlohy Josefa Křivohlávka jsou jeho nejnovější publikací z r. 2014) a významný propagátor 

šachu. 

Z další činnosti SŠP bych rád ještě uvedl, že připravujeme publikaci Český výběr, která bude 

obsahovat to nejlepší z naší tvorby z období let 2010-2014. Do výběru poslali své skladby 

prakticky všichni skladatelé z celé republiky, což zvyšuje jeho reprezentativnost. Je to celkem 

26 skladatelů; počet všech skladeb činí 874, z toho je 106 dvojtažek, 132 trojtažek, 79 

vícetažek, 40 studií, 98 samomatů, 217 pomocných matů a 202 exoskladeb. V současné době 

probíhá vyhodnocování zaslaných skladeb pověřenými převážně slovenskými rozhodčími. 

Předpokládáme, že ve druhé polovině roku bude vše uzavřeno a že bude možné výběr 
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nejlepších skladeb vydat v příštím roce. Až vyjde, doporučuji i praktickým hráčům 

k prostudování, abyste poznali úžasnou bohatost a nekonečnou šíři, kterou (nejen praktický) 

šach poskytuje!  

Naší pravidelnou publikační činností je pak zejm. vydávání odborného časopisu Šachová 

skladba týmem několika spolupracovníků, dále každoměsíční péče Pavla Kameníka o Šachové 

umění v Československém šachu a pravidelné šachové medailonky v Šachovém týdeníku od 

Josefa Maršálka. Věřím, že i k vám něco z toho našlo cestu. Pokud snad ne, tak nikdy není 

pozdě se seznamovat i s problémovou tvorbou, která obohacuje neobvyklými myšlenkami a 

tématy. 

A naše nejbližší plány? Mistrovství Evropy v řešení šachových skladeb v Řecku v polovině 

dubna. Věřím, že naši řešitelé předvedou dobrý výkon.  

Děkuji za pozornost. 

Jiří Jelínek 
předseda SŠP 

 
Ukázka ze soutěžní studie z MČR v řešení šachových skladeb: 
 

Ladislav Prokeš 
úprava Jaroslav Polášek 

 
Bílý vyhraje 

 

Řešení: 1. a8D+ Kxa8 2. Sa5 Vxg2+ 3. Kh6 Vg8 4. Kh7 Vb8 5. Sc7 Vf8 6. Kg7 (6. – Kb7 7. Kxf8 Kxc7 8. 
Ke7 nebo Ke8) 
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13. Zpráva Sdružení korespondenčního šachu v ČR pro 

Konferenci ŠSČR 2016 
 

 

 

 

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).  

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

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

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

– 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)  
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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)  

 

 

Svolání volební Valné hromady SKŠ v ČR v r. 2016  

Jak již bylo zmíněno v úvodu, v roce 2016 končí funkční období všem členům volených orgánů 

SKŠ v ČR a kromě toho je nutné co nejdříve uvést Stanovy SKŠ v ČR a další navazující 

dokumenty do souladu s novým NOZ. Z uvedených důvodů Řídící komise SKŠ v ČR předložila 

členské základně své legislativní návrhy a svolala do Prahy na pátek 12. 2. 2016 – 16.00 hod. 

zasedání Valné hromady SKŠ v ČR. Valná hromada SKŠ v ČR se však v duchu § 252 odst. 1 NOZ 

nebyla schopna usnášet, takže Řídicí komise SKŠ v ČR svolala v souladu s § 257 odst. 1, 2 NOZ 

a § 249 odst. 1 NOZ její náhradní zasedání. Místo konání tohoto náhradního zasedání zůstalo 

nezměněno a jeho termín byl stanoven na sobotu 19. 3. 2016 od 10.00 hod. 

 
 

S využitím podkladů od Ing. Josefa Mrkvičky  
Jan Židů 

předseda Řídicí komise SKŠ v ČR 


